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Přehled zkratek 
 

BPEJ bonitovaná půdně-ekologická jednotka 
ČGS Česká geologická služba 
ČOV čistírna odpadních vod 
EIA posouzení vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment) 
EVL evropsky významná lokalita 
HPP  hrubá podlahová plocha 
CHOPAV chráněná oblast přirozené akumulace vod 
k.ú. katastrální území 
MŽP Ministerstvo životního prostředí 
n.m. nad mořem 
NEL nepolární extrahovatelné látky 
N nebezpečný odpad 
NP nadzemní podlaží 
NRBK nadregionální biokoridor 
NV Nařízení vlády 
LBC lokální biocentrum 
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O ostatní odpad 
OZKO oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší 
PP přírodní památka 
PR přírodní rezervace 
PUPFL pozemky určené k plnění funkcí lesa 
s.r.o. společnost s ručením omezeným 
TKO tuhý komunální odpad 
ÚSES územní systém ekologické stability 
ZPF zemědělský půdní fond 
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Úvod 
Oznámení záměru (dále jen oznámení) 

SKLADOVÝ A ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT DEKTRADE OSTRAVA 

je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb. Slouží jako základní podklad pro 
provedení zjišťovacího řízení podle § 7 zákona. 

Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona. 

Oznamovatelem záměru je firma DEKINVEST uzavřený investiční fond, a.s. 

Zpracování oznámení proběhlo v květnu 2015. Pro zpracování byly použity podklady poskytnuté 
oznamovatelem, dílčí doplňující informace vyžádané zpracovatelem oznámení při vlastním zpracování 
a údaje získané během vlastních průzkumů lokality. 
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ČÁST A 
(ÚDAJE O OZNAMOVATELI) 

A.1. Obchodní firma 

DEKINVEST uzavřený investiční fond, a.s. 

A.2. IČ 

247 95 020 

A.3. Sídlo 
Tiskařská 257/10,  
108 00 Praha 10  

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele 
Ing. Jan Vedral¨ 

zástupce člena představenstva, 

Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 

 

ve věcech technických  

Ing. Vítěslav Titl 

TIPRO projekt s.r.o.  

Kytnerova 21/16 

621 00 Brno  
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ČÁST B 
(ÚDAJE O ZÁMĚRU) 

B.I. 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

B.I.1. Název a zařazení záměru 

SKLADOVÝ A ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT DEKTRADE OSTRAVA 

Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona 
č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb., je následující: 

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

nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu. 

sloupec: B 

Dle § 4 uvedeného zákona patří pod odstavec (1) písmeno b) a podléhá posuzování podle zákona, pokud 
se tak stanoví ve zjišťovacím řízení. Příslušným úřadem je Krajský úřad Jihomoravského kraje. 

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru 

Předmětem záměru je novostavba obchodního a skladového areálu pro prodej stavebnin. 

Celková plocha areálu činí cca 36.800 m2. V areálu bude skladová a prodejní hala o celkové ploše 
4.649 m2. Na tuto halu bude navazovat administrativní budova a prodejna o ploše 1.645 m2. Prostor podél 
severovýchodní stěny obou budov bude řešen jako zastřešená otevřená nakládací hala o ploše 2.930m2. V 
zadní části areálu budou venkovní skladovací plochy (cca 15.044 m2).  

V současnosti areál funguje jako skladový s administrativní částí a slouží k prodeji stavebnin. Záměrem 
investora je tento areál modernizovat, odstranit stávající značně zdevastované objekty skladů, postavit 
novou administrativní budovu s velkou prodejnou, novou nakládací halu pro nakládání zboží zákazníků, 
nové skladové haly a nově provést zpevněné skladové plochy. 
Pozn.: Podrobnější popis záměru je uveden v následujících kapitolách tohoto oznámení. 

B.I.3. Umístění záměru 

Záměr je umístěn následovně: 

kraj:   Moravskoslezský 
okres:  Ostrava 
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obec:  Ostrava 
katastrální území: Hrušov [714917] 

Prostor a okolí záměru v katastrálním území Hrušov jsou pro účely zpracování tohoto oznámení nazývány 
tzv. dotčeným územím. 

Záměr je situován do prostoru stávajícího areálu stavebnin, kde se mimo jiné nachází staré důlní dílo (SSD) 
- kutací jáma č. 15, předmětný areál se nachází mezi ulicí Bohumínskou a železniční tratí Ostrava - 
Bohumín, v blízkosti křížení těchto komunikací. Poloha záměru je zřejmá z následujících obrázků: 

Obr.: Umístění záměru (bez měřítka) 

 

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

Záměr je navržen ve stávající průmyslové zóně vzniklé v areálu bývalé kutací jámy č. 15 a nákladního 
nádraží, v současnosti areál oznamovatel využívá prakticky ke stejnému účelu, tedy slouží jako prodejní 
sklad stavebnin. V rámci předmětného záměru se tedy jedná o modernizaci stávajícího areálu. 

V okolí je již dlouhodobě stabilizováno několik komerčních areálů a na volných plochách lze postupně 
očekávat rozvoj dalších komerčních aktivit především výrobního charakteru. 

V části areálu záměru je plocha se stavební uzávěrou v okolí kutací jámy č. 15 a odplyňovacího zařízení. 
Tyto plochy záměr respektuje a nezasahuje do nich, naopak dojde k odstranění stávajících objektů, které 
do plochy se stavební uzávěrou zasahují.  

Areál je ze severozápadu ohraničen železniční tratí Ostrava - Bohumín, ze severovýchodu tělesem 4proudé 
komunikace (ul. Bohumínská). V blízkosti areálu je mimoúrovňová křižovatka ul. Bohumínské na kterou je 
areál napojen. 

Nejbližší obytná zástavba se nachází jihovýchodně od ul. Ke Kamenině. 

Z hlediska možné kumulace vlivů na životní prostředí připadá v úvahu především záměrem vyvolaná 
automobilová doprava na ul. Bohumínské a běžný provoz v areálu. 

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

Umístění záměru vyplývá z podnikatelského záměru investora, který má k dispozici právě tuto lokalitu a z 
požadavků uživatele areálu. 

Umístění záměru je vázáno na stávající dopravní napojení, respektuje případná omezení daná platným 
územním plánem a není navrženo ve více variantách. 
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B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru 

V současné době investor předmětný areál používá jako prodejní sklad stavebnin.  

 

Předmětem hodnoceného záměru je rekonstrukce tohoto areálu spočívající ve vybudování moderního 
skladového a prodejního areálu pro stejný sortiment zboží. 

Celková plocha řešeného území činí cca 36.800 m2. V areálu bude skladová hala o celkové skladovací ploše 
4.649 m2 na kterou bude navazovat administrativní budova a prodejna o ploše 1.645 m2 Prostor při 
severovýchodní stěně obou budov bude řešen jako zastřešený otevřený nakládací terminál o ploše 
2.930 m2. V severovýchodní části areálu budou venkovní skladovací plochy (11.082 m2), pro skladování 
bude určena i plocha podél severozápadního okraje areálu (3.962 m2).  

Pro výstavbu areálu bude nutné odstranit stávající objekty a následně provést výstavbu nové budovy s 
prodejnou a skladové haly. Obě budovy jsou navrženy v jižní části areálu v blízkosti ul. Ke Kamenině.  

Administrativní budova slouží pro zákazníky k vyřízení nákupu prodávaného zboží a jako kanceláře pro 
odbyt, obchodníky a vedení pobočky, včetně hygienického zázemí, denní místnosti, zasedacích místností a 
technického zázemí. 

Administrativní budova je jednopodlažní. Vstup do prodejny v administrativní budově je ze krajní části pod 
krytým terminálem přes zádveří a vstupní halu. Na ně navazuje prodejna stavebnin a míchárna barev, 
kanceláře prodejců, techniků a vedení pobočky. Jsou zde navržena sociální zařízení včetně sprchy, denní 
místnosti a kuchyňky. Půjčovna nářadí je přístupná jednak z prostoru prodejny a jednak samostatným 
vstupem z prostoru terminálu. Vestavek nad půjčovnou nářadí a míchárnou barev je třípodlažní, ve 2. 
nadzemním podlaží je zázemí pro skladníky, v části tohoto podlaží a ve 3. nadzemním podlaží bude 
umístěna strojovna TZB (tedy vzduchotechnika, vytápění atd.). 

Skladová hala je nevytápěná, je navržena pro skladování zboží, které je třeba chránit proti vlivům 
povětrnosti. Objekt je rozdělen na 2 části. Z přilehlých zpevněných ploch jsou přístupné vraty pro vjezd 
vysokozdvižných vozíků. Ze skladové haly je přístupný třípodlažní vestavek (půjčovna nářadí a míchárna 
barev) a temperovaný sklad. Po schodišti do 2.NP je přístupné zázemí skladníků – šatna, sprchy a WC. 

V jižním cípu skladového objektu vedle prodejny je umístěna klempířská dílna a sklad. 

Prostor podél severovýchodní stěny prodejny a skladové haly je navržen jako zastřešený terminál, ve které 
bude probíhat nakládání zakoupeného zboží pod střechou. Jedná se o ocelovou příhradovou vazníkovou 
konstrukci s plochou střechou, vlastní zpevněná plocha bude totožná jako venkovní zpevněné plochy. 

Zásobování skladu (navážení zboží) je řešeno hlavním vjezdem v čelní části objektu z ulice Ke Kamenině. 
Předpokládaný počet zaměstnanců v administrativní budově je 30 osob, ve skladu 12 skladníků. Provozní 
doba je předpokládána 7:00 až 16:00, pouze v pracovní dny.  

S ohledem na výstavbu skladových hal je použit osvědčený konstrukční systém použitý na všech stavbách 
s převážně logistickou funkcí – železobetonový skelet. Nosný skelet bude osazen na základových patkách s 
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hlavicemi a pilotami v úrovni pod navrženou drátkobetonovou podlahou s obvodovými monolitickými pasy 
do výšky rozdílu mezi podlahou a okolním terénem. Obvodový plášť je tvořen minerálními panely, v 
kterých jsou osazeny sekční vrata a požární únikové dveře. Střecha je tvořena trapézovými plechy s 
tepelnou izolací a hydroizolační folií.  

Administrativní budova je jednopodlažní, navržená z ocelové konstrukce s ocelovými sloupy po obvodě a 
příhradovými vazníky přiznanými do interieru. Obvodový plášť je vyzdívaný s provětrávaným zateplovacím 
obkladem lamelami. Plochá střecha je tvořena trapézovými plechy se zateplením a foliovou krytinou. 

Prostor Terminálu bude řešen jako zastřešená otevřená nakládací hala v níž bude vymezen prostor pro 
nakládku 33 osobních vozidel nebo dodávek a 3 nákladních vozidel. Otevřená nakládací hala je také 
ocelová s ocelovými sloupy, příhradovými vazníky a plochou nezateplenou střechou. 

Dále bude v areálu vytvořeno několik parkovišť pro osobní vozidla zaměstnanců a zákazníků, celkem je v 
areálu navrženo 79 parkovacích stání pro osobní vozidle. 

Zpevněné plochy chodníků a parkovacích míst jsou navrženy z betonové konstrukce, s ukončením krajů 
olemováním betonovými obrubníky. Betonové obrubníky budou použity i k funkčnímu, optickému a 
konstrukčnímu vzájemnému oddělení ploch chodníků, vozovky a parkovacích míst. Zpevněné plochy 
dopravního napojení a průběžné vnitroareálové obslužné komunikace budou provedeny jako betonová 
vozovka. Konstrukční řešení tělesa vozovky bude navrženo dle výsledků inženýrsko-geologického 
průzkumu, prováděného v prostoru stavebního pozemku. 

Zpevněné plochy budou spádovány a ve specifických místech odvodněny pomocí dešťových vpustí, 
případně liniových žlabů napojených na areálový rozvod dešťové kanalizace. Výškové a konstrukční řešení 
zpevněných ploch bude navrženo tak, aby v nutných místech umožňovalo bezproblémový pohyb osob s 
omezenou schopností pohybu a orientace. Areál bude uzavřen oplocením. 

Prostor se stavební uzávěrou okolo Kutací jámy č. 15 včetně prostoru okolo odplyňovacího zařízení bude 
vyčleněno z areálu a nebude pro skladování používáno. 

Dešťové vody ze skladovací plochy a komunikací budou svedeny do odlučovače lehkých kapalin a přes 
retenci budou vypouštěny do stávající kanalizace. Dešťové vody ze střech budou svedeny přímo do retence 
a následně do kanalizace. Maximální objem vypouštěných vod bude dohodnut se správcem kanalizace. 
Vsakování s ohledem na místní podmínky není uvažováno. 

Navržený areál je připojen pomocí sjezdu na stávající ulici Ke Kamenině a odtud přes mimoúrovňovou 
křižovatku na ul. Bohumínskou.  

V rámci stavby areálu DEKTRADE bude provedena úprava stávajícího vjezdu do areálu a výstavba 
dostatečného počtu parkovacích stání pro zákazníky.   

Přístup pěších je zabezpečen pomocí  navrženého chodníku, který je  napojen na stávající chodník, vedoucí   
podél komunikace. 

Splašková kanalizace 

Splaškové vody ze sociálních zařízení budou odvedeny do areálové splaškové kanalizace, zaústěné do 
stávající splaškové kanalizace vedoucí vně areálu. Technologická voda není nárokována a nebude tedy ani 
třeba likvidovat technologické odpadní vody.  

Dešťová kanalizace 

Dešťová kanalizace bude navržena na předepsanou intenzitu deště. Dešťové vody ze zpevněných ploch a 
střech objektů bude odvedena přes retenci do stávající kanalizace vedoucí vně areálu.  

Přípojky inženýrských sítí 

V rámci stavby budou provedeny nové přípojky z jednotlivých distribučních sítí vedených podél areálu.  
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Sadové úpravy 

Nově vzniklé nezpevněné plochy v areálu budou rekultivovány ornicí, ohumusovány a osety travním 
semenem.  

Ve vhodných místech bude vysazena nová stromovitá a keřovitá vegetace, navržená v rámci sadových 
úprav v dalším stupni projektové dokumentace. 

Potřeba pracovních sil 

Předpokládaný počet zaměstnanců v administrativní budově a stavebním centru je 30 osob, ve skladu 12 
skladníků. Provozní doba je předpokládána 7:00 až 16:00 hod., pouze v pracovní dny. 

Údaje o ukončení činnosti záměru 

Po ukončení provozu záměru bude areál uvolněn pro případné další využití. Při řádném dodržování 
provozního řádu by nemělo docházet k rizikovým únikům nebezpečných látek (maziv ze strojů) do půdy a 
následně horninového prostředí - není tedy očekávána kontaminace území. 

Veškeré dále nevyužitelné technické vybavení bude demontováno, zbylé odpady budou odvezeny na 
skládku, popř. jinak řádně zlikvidovány. 

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

Předpokládaný termín zahájení:   v průběhu roku 2015 

Předpokládaný termín dokončení:  v průběhu roku 2016 

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky: 

kraj: Moravskoslezský   Moravskoslezský kraj 
      28. října 117 

     702 18 Ostrava 
      tel.: 595 622 222 

obec: Ostrava    Magistrát města Ostravy  
      Prokešovo náměstí 1803/8 
      729 30 Ostrava 
      tel.: 599 444 444  

městský obvod: Slezská Ostrava   úřad městského obvodu Slezská Ostrava 
      Těšínská 35 
      710 16 Ostrava 
      tel.: ◦599 410 001  
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B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí a správních úřadů 

stavební povolení:      Magistrát města Ostravy  
      Odbor stavebně správní 
      Prokešovo náměstí 1803/8 
      729 30 Ostrava 
      tel.: 599 443 486  
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B.II. 
ÚDAJE O VSTUPECH 

B.II.1. Půda 

Půda: celková plocha areálu:   36 829 m2 

 stavbou dotčené parcely jsou uvedeny v následující tabulce: 

p.č. druh pozemku výměra (m2) 

1544 ostatní plocha 1559 

1547/1 ostatní plocha 1339 

1547/2 zastavěná plocha a nádvoří 533 

1547/3 ostatní plocha 617 

1547/4 zastavěná plocha a nádvoří 228 

1549/1 zastavěná plocha a nádvoří 877 

1550 zastavěná plocha a nádvoří 636 

1850/3 ostatní plocha 26269 

1850/7 zastavěná plocha a nádvoří 426 

1850/8 zastavěná plocha a nádvoří 1035 

1850/10 zastavěná plocha a nádvoří 588 

1850/11 zastavěná plocha a nádvoří 1136 

1850/16 zastavěná plocha a nádvoří 456 

1850/17 zastavěná plocha a nádvoří 456 

1850/18 zastavěná plocha a nádvoří 338 

1850/19 zastavěná plocha a nádvoří 336 

  36829 

 z toho:  ZPF (BPEJ):    parcely nejsou součást ZPF 

   PUPFL:    parcely nejsou součástí PUPFL 

 katastrální území:   Hrušov [714917] 

B.II.2. Voda 

Pitná voda: spotřeba objektu:   852 m3 za rok     
      (max 4 m3 za den) 
zdroj:     stávající vodovod  

 v průběhu výstavby:   spotřeba vody nespecifikována (běžná) 

Technologická voda:       není vyžadována malé množství bude  
      používáno pro úklid 

 spotřeba:     0,05 m3 za den 
Požární voda: zdroj:     stávající vodovodní řad  
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B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

Spotřeba el. energie:        současný příkon 157 kW 

Spotřeba zemního plynu:      maximální hodinová spotřeba 30 m3.h-1 

Teplo z rozvodu:       není uvažováno 

Základní suroviny: Základními surovinami pro provoz bude prodávané zboží jehož orientační výčet je 
uveden v předchozím textu (kap. B.I.6.). Celkové roční množství procházející 
areálem bude závislé od aktuální situace na trhu se stavebninami, tedy na poptávce. 
Pro účely tohoto oznámení jsme uvažovali maximální denní obrat 250 t denně 

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

Navrhovaný záměr je situován do prostoru stávajícího průmyslového areálu. Areál je a bude dopravně 
napojena na stávající ulici Ke Kamenině a následně na ul. Bohumínskou. 

Stávající provoz prodejny je cílem příjezdu následujícího množství vozidel: 

• osobní automobily 100 (a stejný počet odjezdů) 

• dodávky  125 (a stejný počet odjezdů) 

• nákladní automobily  15 (a stejný počet odjezdů) 

Během výstavby bude lokalita i její okolí zatížena nákladní dopravou a stavební technikou. Jedná se o 
skrývku zeminy, výkopové práce, transport materiálu ze i na stavbu (odvoz hlíny, přísun betonu,  živičné 
směsi a štěrku, armovací výztuže i jiných stavebních materiálů). Odhadován je celkový počet 30 příjezdů 
nákladních vozidel za den. 

Během běžného provozu předpokládáme následující nárůst denní intenzitu příjezdů (oproti stávajícím 
intenzitám - viz předchozí odstavec): 

• osobní automobily 26 (a stejný počet odjezdů) 

• dodávky  32 (a stejný počet odjezdů) 

• nákladní automobily  4 (a stejný počet odjezdů) 

V rámci areálu předpokládáme současný pohyb 2 až 3 vysokozdvižných vozíků. 

V areálu se uvažuje se zřízením celkem 79 parkovacích stání pro osobní vozidla, 33 míst pro dodávky a 8 
míst pro nákladní vozidla. 
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B.III. 
ÚDAJE O VÝSTUPECH 

B.III.1. Ovzduší  

Bodové zdroje 

Zdrojem emisí bude vytápění objektů. S ohledem na spotřebu zemního plynu očekáváme následující emisi 
škodlivin: 

prach  

g/h 
SO2 

g/h 
NOx  

g/h 
CO  

g/h 
CxHy 

g/h 

0.59 0.28 38.48 9.47 1.89 

Plošné zdroje 

Zdrojem emisí bude manipulace se zbožím na volné ploše a parkování vozidel. Běžný provoz bude zdrojem 
následujícího objemu emisí: 

prach  

g/ den 
SO2 

g/den 
NOx  

g/ den 
CO  

g/ den 
CxHy 

g/ den 

23.7 4.8 0.13 0.24 23.7 

K emisi bude docházet uvnitř areálu v prostoru dopravní trasy a skladové plochy. 

Liniové zdroje 

Automobilová doprava (mimo areál) vyvolaná záměrem bude zdrojem následujícího objemu emisí: 
prach 

g/km.den 
SO2  

g/km.den 
NOx  

g/km.den 
CO 

g/km.den 
CxHy 

g/km.den 

64.0 13.7 0.37 0.74 64.0 

Výstavba 

V průběhu výstavby lze krátkodobě (především v počáteční fázi výstavby) očekávat emise tuhých 
znečišťujících látek a emisí ze spalovacích motorů mechanismů pohybujících v areálu. Objem emisí bude 
úměrný rozsahu aktuálního staveniště, z hlediska doby trvání a potenciálních vlivů na obytnou zástavbu se 
nejedná o významný vliv. 

B.III.2. Odpadní voda 

Splaškové vody: produkce:     852 m3/rok    

Areál bude napojen přípojkou kanalizace na stávající kanalizaci  

Technologické vody: nebudou vznikat    

Srážkové vody: množství (pro roční srážkový úhrn 746 mm): 19.695 m3/rok 

Dešťové vody budou odvedeny do areálové kanalizace s řízeným odtokem přes 
retenci do stávající kanalizace vně areálu. 

Výstavba:      nespecifikováno (množství zanedbatelné) 
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B.III.3. Odpady 

Předpokládaný přehled odpadů vznikajících při výstavbě, viz následující tabulka: 
Kód odpadu kategorie název 

17 01   Beton, cihly, tašky a keramika 
17 01 01  O Beton 

17 01 02  O Cihly 

17 01 03  O Tašky a keramické výrobky 

17 02   Dřevo sklo a plasty 
17 02 01  O Dřevo 

17 02 03  O Plasty 

17 03   Asfaltové směsi dehet a výrobky z dehtu 
17 03 01*  N Asfaltové směsi obsahující dehet 

17 03 02  O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

17 04   Kovy (včetně jejich slitin) 
17 04 05  O Železo a ocel 
17 05  

 
Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontam. míst), kamení a vytěžená 
hlušina 

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

17 06   Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 
17 06 04  O Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 

17 06 05*  N Stavební materiály obsahující azbest (eternit) 

17 08   Stavební materiály na bázi sádry 
17 08 02  O Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 

17 08   odpady ze zahrad a parků (včetně biologického odpadu) 
20 02 01 O Biologicky rozložitelný odpad 

Množství jednotlivých odpadů v této fázi projektové přípravy není podrobněji specifikováno. 

S veškerým vznikajícím odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Za 
odpady budou odpovídat stavební firmy dle vlastního systému nakládání s odpady. 

Odpady, které budou vznikat v průběhu stavby, budou přechodně shromažďovány v odpovídajících 
shromažďovacích prostředcích nebo na určených místech (zabezpečených plochách), odděleně podle 
kategorií a druhů. Shromažďovací prostředky resp. místa shromažďování odpadů budou řádně označena 
názvy, číselnými kódy druhu odpadu a kategorií dle Katalogu odpadů.  

Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství, 
odváženy oprávněnou osobou, mimo areál staveniště k dalšímu využití resp. ke zneškodnění. Tento postup 
bude zajištěn smluvně se všemi souvisejícími náležitostmi (způsob a frekvence odvozu odpadů). Vlastní 
manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby byly minimalizovány 
případné negativní dopady na životní prostředí (zamezení prášení, technické zabezpečení vozidel 
přepravujících odpady atd.).  

Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatel stavebních prací. Likvidační protokoly a vážní 
lístky ze zařízení na zneškodňování odpadů budou dokladovány při kolaudaci stavby. 

Odpady z provozu 

Předpokládaný přehled odpadů vznikajících při provozu je uveden v následující tabulce: 
Kód odpadu kategorie název 

15 01 01 O papírové obaly 

15 01 02 O plastové obaly 

15 01 99 O odpad blíže neurčený  (obal) 

17 01 01 O beton 

17 02 01 O dřevo 

17 02 03 O plasty 
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15 02 02 N absorpční činidla, filtrační materiály, .....znečištěné nebezpečnými látkami 

13 02 05 N nechlorované motorové, převodové a minerální oleje 

16 06 01 N olověné akumulátory 

20 01 21 N zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 

Provozovatel již v současné době dbá na minimalizaci vzniku odpadů především používáním vratných či 
opakovaně použitelných obalů na suroviny a recyklací zmetkových výrobků (po podrcení se využívají jako 
kamenivo nebo jsou následně využívány k terénním úpravám). 

Uvedený výčet je jen orientační. Problematika odpadového hospodářství za provozu záměru je spolehlivě 
řešitelná v rámci platné legislativy, tj. v režimu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpady budou 
tříděny a shromažďovány dle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před nežádoucím 
znehodnocením, odcizením nebo únikem. Zneškodňovány budou oprávněnou osobou. 

B.III.4. Ostatní  

Bodové zdroje hluku: Jako bodový zdroj hluku byl uvažován výstup ze vzduchotechniky a klimatizace 
skladové haly a administrativní budovy. Hladina akustického tlaku A u jednotlivých 
zařízení se bude pohybovat od 55 do 73 dB (ve vzdálenosti 1 m). Podrobný výčet viz 
hluková studie (příloha č. 3). 

Mobilní zdroje hluku:  Jako mobilní zdroje hluku je uvažována automobilová doprava obsluhující záměr a 
pojezdy vysokozdvižných vozíků s nosností do 5t (1 v prostoru skladovací plochy a 1 
uvnitř skladové haly). Hladina akustického výkonu Lw=90dB. Provoz zdrojů bude jen 
v denní době. 

Vibrace: Nejsou produkovány ve významné míře zasahující mimo objekt 

Záření: Ionizující záření:    zdroje nejsou používány 

 Elektromagnetické záření:  významné zdroje nejsou používány 
       (pouze běžná komunikační zařízení) 

Další fyzikální nebo biologické faktory:    nejsou používány 

B.III.5. Rizika vzniku havárií  

Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních 
stavů s nepříznivými environmentálními důsledky. Je srovnatelný s obdobnými běžně provozovanými 
zařízeními. 

- Záměr bude řešen v souladu s platnými předpisy v oblasti požární ochrany 

-  Manipulace s látkami které by mohly znečistit vody bude prováděna na zabezpečených plochách  

- Riziko dopravních nehod nepřevýší běžně akceptované riziko, pojezdové rychlosti uvnitř objektu 
 budou nízké  
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ČÁST C 
(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

V DOTČENÉM ÚZEMÍ) 

C.I. 
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK 

DOTČENÉHO ÚZEMÍ 

Oznamovaný záměr investiční činnosti bude realizován na území města Ostrava, katastrálním území 
Hrušov. V prostoru stávající průmyslové zóny vzniklé v prostoru dřívějších těžebních a průmyslových 
areálů. Nejvýznamnějším zdrojem antropogenních vlivů jsou zbytky po těžbě a následném zpracování 
černého uhlí zasahující prakticky celé území města Ostravy. 

V prostoru posuzovaného záměru je z hlediska antropogenních vlivů třeba zmínit zejména existenci starého 
důlního díla - kutací jámy č. 15 v části stávajícího areálu, liniové dopravní stavby jako jsou ulice 
Bohumínská a provoz železniční trati Ostrava - Bohumín a provoz dalších průmyslových a obchodních 
areálů v okolí.  

Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. To prakticky 
znamená následující: 

• V dotčeném území se nenachází prvky územního systému ekologické stability, a to ani na lokální, ani na 
regionální úrovni. 

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

• Dotčené území není součástí přírodního parku. 
• Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000 - Evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.  

Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného registrovaného významného krajinného prvku.  

Vlastním územím neprotéká žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na něm ani žádná 
vodní plocha, pramen či mokřad.  

V dotčeném území se nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. 
o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Dotčené území se nenachází v chráněné oblasti přirozené 
akumulace vod (CHOPAV).  

Plocha záměru se nenachází v prostoru městské památkové rezervace ani v jejím ochranném pásmu. 

Jihozápadní stranou přiléhá areál k parku Marxův sad. 

Dle údajů ČHMÚ v území dotčeném záměrem byly v (v průměru za posledních 5 let) překročeny hodnoty 
imisních limitů pro denní maxima PM10, průměrné roční koncentrace PM2,5 a Benzo(a)pyren. 

V okolí kutací jámy č. 15 je vyhlášena stavební uzávěra (bezpečnostní pásmo v okruhu 25 m). Do části 
areálu zasahuje ochranné pásmo železnice. Tato ochranná pásma, stejně jako ochranná pásma 
technických sítí budou respektována. 

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

C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví  

Ve městě Ostravě žije přibližně 300 tis. obyvatel, z toho městském obvodu Slezská Ostrava cca 21 tis.  

Nejbližší obytná zástavba je bytový dům při ulici Ke Kamenině a ul. Plechanovově jihovýchodně od areálu. 
Přesný počet dotčených obyvatel nebyl pro účely vyhodnocení zjišťován, přibližně se jedná o 150 osob. 

Údaje o zdravotním stavu obyvatel nebyly pro účely zpracování oznámení zjišťovány. 

C.II.2. Ovzduší a klima  

Kvalita ovzduší 

Nejbližší stanice1 imisního monitoringu je stanice ČHMÚ č. 1410 Ostrava-Přívoz, která se nachází ve 
vzdálenosti cca 1,6 km západním směrem.  

Oxid dusičitý (NO2) 

 

V roce 2014 byla průměrná roční koncentrace NO2 na citované stanici 27,6 µg.m-3. Což činí cca 69% 
imisního limitu (LVr=40 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního limitu.  

Maximální hodinové koncentrace NO2 na této stanici dosáhla 146,5 µg.m-3 což činí cca 73% imisního 
limitu pro maximální hodinové koncentrace (LV1h=200 µg.m-3). Předpokládáme tedy, že imisní limit této 
škodliviny je dodržován. 

Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2009 až 2013 (dle údajů pro vymezení OZKO) 
jsou v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace NO2: 

 

                                                
1 Nejbližší stanice jejíž uváděná representativnost zahrnuje i hodnocené území 
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V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž oxidu dusičitého průměrné roční 
koncentrace cca 28,2 µg.m-3, tedy asi 71% limitu (LVr=40 µg.m-3). V případě maximálních hodinových 
koncentrací pak odhadujeme imisní zátěž maximálně do 150 µg.m-3 (LV1h=200 µg.m-3). 

Tuhé látky - PM10 

 
V roce 2014 byla průměrná roční koncentrace PM10 na citované stanici 42,1 µg.m-3. Což činí 105% 
imisního limitu (40 µg.m-3). Stávající hodnota tedy nepřesahuje hranici platného imisního limitu.  

Maximální denní koncentrace PM10 na této stanici dosáhla 220 µg.m-3 což je nad hodnotou imisního 
limitu (LV24h=50 µg.m-3), četnost překročení limitní hodnoty zde byla 99 případů, tedy více než limitem 
tolerovaná četnost (35 případů za rok).  

Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2009 až 2013 (dle údajů pro vymezení OZKO) 
jsou  v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace PM10: 

 
V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž PM10 průměrné roční koncentrace 
cca 46,2 µg.m-3, tedy asi 116% limitu (LVr=40 µg.m-3). Limit je tedy překročen. 

V případě maximálních denních koncentrací za období 2009 až 2013 (dle údajů pro vymezení OZKO) jsou 
v prostoru záměru uváděny následující 36. koncentrace PM10 (tedy nejvyšší koncentrace po odečtení 35 
případů ve kterých je limitem tolerováno překročení limitu): 

 
V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž PM10 průměrné denní koncentrace 
cca 91,1 µg.m-3, tedy nad hodnotou limitu (LV24h=50 µg.m-3).  

Tuhé látky - PM2,5 

 
V roce 2014 byla průměrná roční koncentrace PM2,5 na citované stanici 32,6 µg.m-3. Což činí 130% 
imisního limitu (25 µg.m-3). Stávající hodnota tedy přesahuje hranici platného imisního limitu.  
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Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2009 až 2013 (dle údajů pro vymezení OZKO) 
jsou v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace PM2,5: 

 
V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž PM2,5 průměrné roční koncentrace 
cca 35,8 µg.m-3, tedy nad hodnotou limitu (LVr=25 µg.m-3).  

Benzen 

 
V roce 2014 byla průměrná roční koncentrace benzenu na citované stanici 3,1 µg.m-3. Což činí 62% 
imisního limitu (25 µg.m-3). Stávající hodnota tedy nepřesahuje hranici platného imisního limitu.  

Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2009 až 2013 (dle údajů pro vymezení OZKO) 
jsou v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace benzenu: 

 
Pětiletý průměr průměrné roční koncentrace škodliviny BaP se v předmětné lokalitě dosahuje do 4 µg.m-3, 
imisní limit (5 µg.m-3) tedy není překročen. 

Benzo(a)pyren 

 V 
roce 2014 byla průměrná roční koncentrace benzo(a)pyrenu na citované stanici 4,2 ng.m-3. Což činí 
420% imisního limitu (1 ng.m-3). Stávající hodnota tedy přesahuje hranici platného imisního limitu.  

Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2009 až 2013 (dle údajů pro vymezení OZKO) 
jsou v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace BaP: 
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Pětiletý průměr průměrné roční koncentrace škodliviny BaP se v předmětné lokalitě dosahuje do 8,8 ng.m-

3, imisní limit (1 ng.m-3) tedy je překročen. 

Klima 

Z klimatického hlediska leží lokalita v klimatické oblasti MT10, tedy v mírně teplé oblasti s následující 
charakteristikou: 

MT 10 - mírně teplé oblasti s dlouhým, mírně suchým a teplým létem, krátkým přechodným obdobím s 
mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá s 
krátkým trváním sněhové pokrývky. 

Další údaje shrnujeme v následující tabulce: 
Číslo oblasti MT10 

Počet letních dnů 40 až 50 

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

Počet mrazových dnů 110-130 

Počet ledových dnů 30 až 40 

Průměrná teplota v lednu -2 až -3 

Průměrná teplota v červenci 17 až 18 

Průměrná teplota v dubnu 7 až 8 

Průměrná teplota v říjnu 7 až 8 

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

Srážkový úhrn ve vegetačním období 400-450 

Srážkový úhrn v zimním období 200-250 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 až 60 

Počet dnů zamračených 120 až 150 

Počet dnů jasných 40 až 50 

C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky  

Záměr bude umístěn uvnitř stávajícího průmyslového areálu. Nejbližšími významnými zdroji hluku jsou 
automobilová doprava na ulici Bohumínské a provoz na železniční trati.  

V rámci tohoto oznámení byla zpracována hluková studie vyhodnocující stávající hlukovou situaci 
způsobovanou provozem stávající silniční dopravy v zájmovém území: 
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denní doba 

 

noční doba 

 

Hluková studie vyhodnocovala stávající hlukovou zátěž ve vybraných výpočtových bodech v prostoru 
obytné zástavby při ul. Plechanovově a Ke Kamenině, v žádném ze 6 výpočtových bodů nebylo 
vyhodnoceno překročení limitu. 

Další podrobnější popis je uveden v hlukové studii (příloha č.3). 
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C.II.4. Povrchová a podzemní voda 

Povrchová voda 

Členění z vodopisného hlediska: 
• hlavní povodí řeky 2-00-00 Odra, 
• dílčí povodí 2-03-01 Ostravice, 
• drobné povodí 2-03-01-083 Ostravice. 

V blízkosti areálu se nachází řeka Ostravice (cca 0,4 km jihozápadním směrem).  

Vlastní území výstavby je suché, neprotéká jím žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na 
něm ani žádná vodní plocha, prameniště či mokřad a rovněž zde není žádné ochranné pásmo vodního 
zdroje ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů a neleží ve vyhlášeném 
záplavovém území.  

 

Posuzované území není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) nebo jiného 
ochranného pásma pro vodohospodářské účely. 

Podzemní voda 

Z hydrogeologického hlediska náleží předmětná lokalita do rajónu 151 – Fluviální a glacigenní sedimenty v 
povodí Odry a do rajonu 156 – Glacigenní sedimenty Podbeskydské pahorkatiny a Ostravské pánve. 
Podzemní voda je vázána na průlinově propustný kolektor nesoudržných kvartérních sedimentů (štěrky, 
písky). Významným kolektorem, na nějž jsou vázány podzemní vody mělce podpovrchového oběhu, jsou 
také nesoudržné navážky. 

Hydrogeologická situace v hodnoceném území je ovlivněna rozsáhlou hornickou činností v minulosti. 

C.II.5. Půda 

Realizace záměru bude probíhat na pozemcích, které nejsou součástí zemědělského půdního fondu (ZPF), 
žádný z dotčených pozemků není určen k plnění funkce lesa (PUPFL).  

C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje 

Dle geomorfologického členění území ČR leží lokalita v provincii Západní Karpaty, subprovincii 
Vněkarpatské sníženiny, oblasti Severní Vněkarpatské sníženiny, celku VIIIB-1 Ostravská pánev, okrscích 
VIIIB-1-b Ostravská niva a VIIIB-1-g Orlovská plošina (Demek a kol., Academia, Praha, 1987). 
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Převážná část zájmové lokality se nachází na vyšší terase řek Odry a Ostravice, která se oproti okolní 
údolní terase projevuje jako terénní elevace. Nadmořská výška dosahuje cca 205 až 220 m n.m., s 
generelním sklonem k severu – k řece Odře a k západu – k řece Ostravici. 

Současný povrch území je výrazně přemodelován navážkami, vzhledem k tomu, že se jedná o více než 100 
let provozovaný těžební areál. Pozemek je silně postižen antropogenní činností – vlivem těžby a následnou 
činností. 

 

Zájmová lokalita se nachází v poddolovaném území(4554 Přívoz - černé uhlí), v areálu budoucího záměru 
se nachází bývalá kutací jáma č. 15, pro niž je vyhlášeno ochranné pásmo se stavební uzávěrou 25 m vně 
od středu jámy. 

C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy 

Fauna a flora 

V zájmovém území se prakticky nevyskytuje žádný přirozený vegetační porost. Záměr bude realizován do 
prostoru stávajícího průmyslového areálu. V rámci výstavby nebudou požadavky na kácení vzrostlých 
stromů, dojde pouze k odstranění náletových dřevin, které jsou na neudržovaných plochách v areálu.  

Ze zástupců fauny lze očekávat výskyt bezobratlých a drobných zemních savců, případně zálety drobného 
ptactva. 

Územní systém ekologické stability 

Ve smyslu platné legislativy nesmějí být funkční části územního systému ekologické stability (ÚSES) 
poškozovány, nefunkční části musí být postupně dotvořeny jako součást prováděcích projektů a plánů. 
Navrhované stavby musí plně respektovat podmínky ochrany prvků stávajícího ÚSES. Za přímo dotčené 
prvky se pokládají ty, u kterých dojde ke kontaktu nebo ke křížení s navrženou výstavbou. Za 
potencionálně dotčené prvky ÚSES se pokládají ty, u kterých sice nedojde ke kontaktu s navrženou 
výstavbou, ale nacházejí se v její relativní blízkosti.  

V posuzovaném areálu se žádné prvky ÚSES nenacházejí, a to ani na lokální, ani na regionální úrovni.  
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Chráněná území 

Posuzovaná lokalita neleží v žádném zvláště chráněném území, v národním parku nebo chráněné krajinné 
oblasti. Není součástí přírodního parku. V posuzovaném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní 
rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky. 

Západně od záměru se nachází NPP Landek a východně od záměru PP Hermanický rybník. Tato chráněná 
území se však nacházejí ve značné vzdálenosti od hodnoceného záměru a nebudou jím nijak ovlivněny. 

 

Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000 - Evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.  

Významné krajinné prvky  

V zákoně (zák. č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) je významný krajinný prvek (VKP) definován 
jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny. Přispívá k udržení stability krajiny. 
Významnými krajinnými prvky ze zákona jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále 
jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 uvedeného zákona orgán ochrany přírody jako 
významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní porosty, naleziště 
nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy.  

VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich 
obnova a nedošlo k jejich ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly 
vést k poškození nebo zničení VKP si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko 
orgánu ochrany přírody.  

Nejbližším VKP ze zákona je řeka Ostravice nacházející se jižně od záměru (ve vzdálenosti více jak 400 m). 
Tento tok nebude realizací záměru dotčen.  
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C.II.8. Krajina 

Zájmová lokalita se nachází v prostoru dotčeném činností člověka. Záměr bude usazen do prostoru 
stávající průmyslové zóny v níž se nacházejí také jiné průmyslové areály. 

C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky 

Hmotný majetek 

Prostor okolo bývalé kutací jámy č. 15 nebude záměrem zasažen - ochranné pásmo bude respektováno. 
Dotčeno nebude ani zařízení pro odplynění. V prostoru oznamovaného záměru se nenachází žádná kulturní 
památka. 

Architektonické a historické památky 
V prostoru oznamovaného záměru se nenachází žádná architektonická ani historická památka.  

Archeologická naleziště 

V prostoru hodnoceného záměru byl v minulosti dotčen stavební činností, přesto nelze vyloučit 
pravděpodobnost archeologického nálezu. Zásahy do terénu je třeba v souladu s platnou legislativou 
oznámit příslušnému Archeologickému ústavu. 

C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura  

Dopravně areál bude obsluhován vjezdem z ulice Ke Kamenině. Způsob dopravního napojení je s ohledem 
na rozsah záměru dostatečný, v rámci realizace záměru dojde pouze k drobné úpravě vjezdu do areálu.  

C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí 

Pro území nejsou specifikovány žádné další charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny. 
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ČÁST D 
(ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 

A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ) 

D.I. 
CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD 

JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI 

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví  

Zdravotní vlivy a rizika 

Posuzovaný záměr bude působit na okolní obyvatelstvo především provozem skladu a prodejny. Hlavními 
potenciálními problémy budou proto hluk, případně znečišťování ovzduší. Další faktory jsou z hlediska vlivu 
na obyvatelstvo nevýznamné. 

Záměr je umisťován do areálu, který navazuje na malou enklávu bytových domů, nejbližší obytný objekt je 
vzdálen cca 20 m (přes ulici Ke Kamenině). 

znečišťování ovzduší 

Jako zdroj znečištění ovzduší se uplatní především emise ze spalovacích motorů vozidel manipulačních 
prostředků v areálu. Z jejich referenčních škodlivin jsou v podkladové rozptylové studii vyhodnoceny imise 
oxidu dusičitého (NO2), tuhých znečišťujících látek (PM10), benzenu a benzo(a)pyrenu (BaP). Vyhodnocení 
imisní zátěže bylo provedeno jednak plošně pro síť výpočtových bodů s pravidelnou rozteči 50m a také pro 
vybrané výpočtové body situované do prostoru oken nejbližších obytných objektů: 

 NO2 PM10 benzen BaP 

objekt  roční 
průměr 

hodinové 
maximum 

roční 
průměr 

24hodinové 
maximum 

roční 
průměr 

roční 
průměr 

dům Plechanovova 473/2 0.045 1.5 0.062 0.9 0.00016 0.00037 
dům Plechanovova 475/6 0.042 1.5 0.064 0.9 0.00017 0.00039 
dům Plechanovova 217/6a 0.034 1.4 0.050 1.0 0.00014 0.00030 
dům Ke Kamenině 356/15 0.034 1.4 0.033 0.7 0.00010 0.00019 

objekt Ke Kamenině 453/18 0.028 1.9 0.021 0.9 0.00008 0.00012 
 limit  40,00 200,0  40,000  50,00 5,00 1,00 

 (µg.m-3) (µg.m-3) (µg.m-3) (µg.m-3) (µg.m-3) (ng.m-3) 

Z výsledků rozptylové studie (viz příloha č. 2) tedy vyplývá, že imisní příspěvky vyvolané provozem 
technologických zdrojů a nárůstu vnitroareálové dopravy podstatněji nemění stávající situaci z hlediska 
zdravotních účinků uvažovaných škodlivin a mohou být proto považovány za přijatelné. 

hluk 

Nejbližší obytná zástavba se nachází jihovýchodně od záměru (ul. Plechanovova). V rámci hlukové studie 
zpracované jako součást tohoto oznámení byly v prostoru nejbližší obytné zástavby vyhodnoceny 
následující změny hlukové zátěže vyvolané hodnoceným záměrem: 
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denní doba  
č. bodu adresa navrhovaný stav stávající stav nárůst 

1 Ostrava, Plechanova 2 59.01 58.72 +0,3 dB 

2 Ostrava, Plechanova 6 58.14 57.96 +0,2 dB 

3 Ostrava, Plechanova 6a 56.01 55.74 +0,3 dB 

4 Ostrava, Plechanova 8 58.99 58.92 +0,1 dB 

5 Ostrava, Plechanova 10 52.73 52.49 +0,2 dB 

6 Ostrava, Plechanova 11 52.13 51.85 +0,3 dB 

  LAeq,T [dB] LAeq,T [dB]  

noční doba 
č. bodu adresa navrhovaný stav stávající stav nárůst 

1 Ostrava, Plechanova 2 48.13 48.13 +0,0 dB 

2 Ostrava, Plechanova 6 47.36 47.36 +0,0 dB 

3 Ostrava, Plechanova 6a 45.53 45.53 +0,0 dB 

4 Ostrava, Plechanova 8 48.67 48.67 +0,0 dB 

5 Ostrava, Plechanova 10 42.89 42.89 +0,0 dB 

6 Ostrava, Plechanova 11 42.03 42.03 +0,0 dB 

  LAeq,T [dB] LAeq,T [dB]  

Příspěvek hluku zahrnující provoz dopravy navržené stavby vyvolané po okolních veřejných komunikacích, 
provoz dopravy navržené stavby pohybující se v areálu navrženého nákupního centra (příjezdové 
komunikace a parkoviště) a provoz stacionárních zdrojů hluku navržené stavby bude dosahovat ve všech 
výpočtových bodech umístěných u objektu v ul. Plechanova (výp. body č. 1 až 6) do 0,3 dB navýšení v 
denní době a navýšení do 0,0 dB noční době. 

Podle vyhodnocených výsledků hodnot ekvivalentních hladin akustického tlaku v souboru výpočtových 
bodů, které jsou zadány v chráněném venkovním prostoru staveb v území lze při provozu navržené stavby 
z hlediska hlukových vlivů reálně předpokládat dodržení hygienických limitů hluku stanovených v Nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, pro denní i noční dobu. 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti nepředpokládáme podstatnější negativní vliv na nejbližší hlukově 
chráněné venkovní prostory staveb ani na obyvatelstvo. 

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

Sociální a ekonomické důsledky 

Záměr počítá s vytvořením 30 nových pracovních míst v administrativní budově a stavebním centru, ve 
skladu pak 12 skladníků. 

Počet dotčených obyvatel 

Záměr v míře překračující příslušné limity neovlivňuje žádné obyvatele. 
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D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima  

Vlivy na kvalitu ovzduší 

Provoz hodnoceného záměru pravděpodobně vyvolá mírný nárůst emisí škodlivin produkovaných 
spalovacími motory vozidel zajišťujících dopravu zboží a osob. 

Pro vyhodnocení imisních dopadů zmíněného nárůstu byl, v rámci zpracování tohoto oznámení, zpracován 
výpočet dle metodiky SYMOS a vyhodnocoval nárůst imisní zátěže NO2, PM10, benzenu a BaP v okolí 
záměru.  

Oxid dusičitý (NO2) 

Z uvedeného výpočtu vychází imisní příspěvek NO2 u maximálních hodinových koncentrací do 0,8 µg.m-3, 
tedy 0,4% imisního limitu (200 µg.m-3). U průměrných ročních koncentrací do 0,06 µg.m-3, tedy 0,15% 
imisního limitu (40 µg.m-3). Bude se tedy jednat o nízký nárůst který nevyvolá podstatnější změnu  
stávající imisní zátěže.  

Maxima imisních příspěvků vycházejí v prostoru vlastního areálu. Rozložení imisních příspěvků je zřejmé z 
následujících obrázků: 

  
průměrné roční koncentrace NO2 maximální hodinové koncentrace NO2 

Tuhé látky (PM10) 

Z uvedeného výpočtu vychází imisní příspěvek PM10 u maximálních 24hodinových koncentrací do 0,4 µg.m-

3, tedy 0,8% imisního limitu (50 µg.m-3) s velmi krátkou dobou trvání. Stávající četnost dosažení limitní 
hodnoty v dotčeném území se tedy prakticky nezmění. U průměrných ročních koncentrací vychází 
příspěvek v areálu do 0,1 µg.m-3 tedy 0,25% imisního limitu (40 µg.m-3). Bude se tedy jednat o velmi nízký 
nárůst v jehož důsledku, s ohledem na stávající imisní zátěž, nedojde k dosažení či překročení imisního 
limitu.  

Maxima imisních příspěvků vycházejí v prostoru vlastního areálu. Rozložení imisních příspěvků je zřejmé z 
následujících obrázků: 
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průměrné roční koncentrace PM10 maximální 24hodinové koncentrace PM10 

S ohledem na poměrně nízkou produkci škodlivin a výše presentované výsledky výpočtu neočekáváme 
významnější ovlivnění kvality ovzduší. 

Benzen 

Z uvedeného výpočtu vychází imisní příspěvek benzenu u průměrných ročních koncentrací do 0,0002 µg.m-

3, tedy 0,004 % imisního limitu (5 µg.m-3). Bude se tedy jednat o nízký nárůst který nevyvolá podstatnější 
změnu  stávající imisní zátěže.  

Maxima imisních příspěvků vycházejí v prostoru vlastního areálu. Rozložení imisních příspěvků je zřejmé z 
následujících obrázků: 

 

 

průměrné roční koncentrace benzenu  

Benzo(a)pyren (BaP) 

Průměrné roční koncentrace BaP v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaného záměru, dosahuje 
nejvýše 0,0006 ng.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty cca 0,06% limitu 
(1 ng.m-3). Toto výpočtové maximum vychází do severní části areálu. V ostatních částech hodnoceného 
území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších.  
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Maxima imisních příspěvků vycházejí v prostoru vlastního areálu. Rozložení imisních příspěvků je zřejmé z 
následujících obrázků: 

 

 

průměrné roční koncentrace BaP  

S ohledem na poměrně nízkou produkci škodlivin a výše presentované výsledky výpočtu neočekáváme 
významnější ovlivnění kvality ovzduší. 

Zápach 

Hodnocený záměr nebude žádným významnějším zdrojem zápachu.  

Vlivy na klima 

S ohledem na dispoziční řešení záměru a stávající konfiguraci terénu vylučujeme, že by hodnocený záměr v 
budoucnu ovlivňoval makroklimatické jevy způsobované sluneční radiací nebo jinak významněji ovlivňoval 
místní klimatické charakteristiky. 
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D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky  

V rámci tohoto oznámení byla zpracována hluková studie vyhodnocujíc dopady hlukové zátěže na stávající 
situaci v okolí záměru. 

Výsledná hluková zátěž sledovaného území (součtové působení provozního hluku předmětné stavby, 
včetně hluku způsobovaného provozem stávající silniční dopravy a provozem dopravy navržené stavby 
vyvolané po okolních veřejných komunikacích) je znázorněna na následujících obrázcích: 

denní doba 

 

noční doba 
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Za stávajících podmínek nejsou v žádném z výpočtových bodů překračovány ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku. Proto lze konstatovat, že za stávajících podmínek nejsou v některých bodech limitní 
hodnoty hluku stanovených v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací, pro denní i noční dobu překračovány. 

Podle vyhodnocených výsledků hodnot ekvivalentních hladin akustického tlaku v souboru výpočtových 
bodů, které jsou zadány v chráněném venkovním prostoru staveb v území lze při provozu navržené stavby 
z hlediska hlukových vlivů reálně předpokládat dodržení hygienických limitů hluku stanovených v Nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, pro denní i noční dobu. 

Podrobněji je postup výpočtu a jeho výsledky komentovány v hlukové studii v příloze tohoto oznámení 
(příloha č.3). 

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

D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu 

Vlivy na odvodnění území 

V rámci realizace záměru se uvažuje s vybudování nového zastřešeného objektu ale také s demolicí 
stávajících objektů, v souvislosti s realizací záměru bude vybudováno nové napojení dešťové kanalizace a 
retence srážkových vod na přepadu do stávající kanalizace. Proto nedojde k podstatnějšímu zvýšení a 
zrychlení odtoku vody z území oproti stavu před realizací záměru. Nedochází ani ke zvýšení výparu a 
povrchového odtoku na úkor vsaku. 

Realizace záměru nebude mít významné negativní vlivy na odvodnění zájmového území. 

Vliv na kvalitu povrchových vod 

V rámci provozu nebudou vypouštěny technologické odpadní vody. Splaškové vody budou vypouštěny do 
stávající městské kanalizace svedené na ČOV.  

Vlivem navrženého záměru tedy nelze předpokládat ovlivnění kvality povrchových vod. 

Vlivy na kvalitu podzemní vody 

Vliv na kvalitu podzemní vody je nepravděpodobný, v rámci provozu nebudou provozovány žádné 
technologie, které by byly potenciálním zdrojem znečištění. V případě, že v průběhu stavebních prací dojde 
ke zjištění kontaminace (staveb nebo horninového prostředí) bude provedena adekvátní sanace. 

Ovlivnění hydrogeologických charakteristik 

K ovlivnění hydrogeologických charakteristik by mohlo potenciálně dojít zejména v souvislosti se zásahem 
do podložních hornin, které v dané oblasti mají funkci kolektoru podzemní vody. Žádná z těchto alternativ 
nepřipadá v úvahu, nelze tedy jakékoliv vlivy na hydrogeologické charakteristiky území předpokládat. 
Podrobnosti vsakování srážkových vod budou předmětem hydrogeologického posudku zpracovaného jako 
podklad pro projektovou dokumentaci. 

D.I.5. Vlivy na půdu 

Záměr je navržen na pozemcích které nejsou součástí zemědělského půdního fondu (ZPF). Dočasný zábor 
malého rozsahu mohou teoreticky vyvolat přeložky inženýrských sítí mimo vlastní areál pokud budou 
vedeny přes pozemky, které jsou součástí ZPF. 

K záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) nedojde. 
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D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

V souvislosti se stavbou pro posuzovaný záměr je významnější vliv na horninové prostředí vyloučen. 
Přírodní zdroje ani zdroje nerostných surovin nebudou záměrem dotčeny. Záměrem nebudou poškozeny 
geologické ani paleontologické památky 

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Záměr je umisťován do prostoru průmyslového areálu, v prostoru posuzovaného záměru se nevyskytují 
biotopy zvláště chráněných druhů rostlin živočichů, nelze tudíž předpokládat jejich přímé nebo 
zprostředkované ohrožení. 

V území určeném pro realizaci záměru ani v jeho bezprostředním okolí se nenachází funkční prvky 
územního systému ekologické stability. Záměr nekoliduje s významnými krajinnými prvky, jejichž ochrana 
je obecně stanovena zákonem 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Není rovněž dotčen žádný 
registrovaný významný krajinný prvek. 

Významně negativní vliv na lokality soustavy Natura byl stanoviskem příslušného Krajského úřadu vyloučen 
(viz příloha tohoto oznámení). 

D.I.8. Vlivy na krajinu 

Krajina v dotčeném území a jeho okolí je již ovlivněna stávající průmyslovou zástavbou. Vhodné 
architektonické řešení bude působit spíše positivně. 

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

V prostoru záměru se nenachází žádné architektonické a historické památky. Z důvodu jejich absence 
proto nebudou ovlivněny. S ohledem na terénní a stavební činnosti v souvislosti s realizací záměru je vždy 
třeba počítat s možností archeologického nálezu. V souladu s platnou legislativou je tedy třeba zásahy do 
terénu v předstihu oznámit příslušnému Archeologickému ústavu. 

D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu  

Areál bude napojen odbočkou z ulice Ke Kamenině, kromě běžných provozních oprav stávající komunikace 
záměr nevyvolá nároky na realizaci nových nebo úpravu stávajících komunikací ani inženýrských sítí s 
výjimkou přípojení na stávající sítě. 

D.I.11. Jiné ekologické vlivy 

Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané. 

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

Rozsah přímých vlivů je prakticky omezen rozsahem navrženého areálu. Mimo vlastní areál zasahují pouze 
vlivy vyvolané dopravou zboží a osob. Tyto nepříliš významné dopady jsou podrobně řešené v části 
věnované ovzduší a hluku. 
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D.III. 
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH 

PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE 

Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny. 

D.IV. 
OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ 

POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ 

Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem, 
předpisů a povolovacích rozhodnutí.  

D.V. 
CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, 

KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ 

Vzhledem ke zkušenostem z jiných obdobných areálů nepředpokládáme výraznější odchylky ve vlivech 
přesahujících hranice vlastního areálu oproti stavu popsaném v tomto oznámení. 

Můžeme tedy konstatovat, že při zpracování se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo 
neurčitosti, které by znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a 
veřejného zdraví. Dostupné informace jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí dostatečné. 

Charakter a umístění záměru nedává předpoklady vzniku významných negativních vlivů na životní prostředí 
nebo veřejné zdraví. Stejně tak území, do kterého je záměr umisťován (stávající průmyslová zástavba, 
zemědělská činnost) není mimořádně citlivé na antropogenní zásahy. Z těchto důvodů je v závěrech 
hodnocení možných vlivů na životní prostředí dostatečný prostor na absorbování případných neurčitostí. 
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ČÁST E 
(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU) 

Záměr je řešen v jedné variantě, vyplývající z vlastnictví pozemků, již provedených investic v území, 
dopravního napojení a potřeb uživatelů areálu. 
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ČÁST F 
(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE) 

F.I. 
MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE 

Situační, dispoziční a konstrukční řešení záměru je dokladováno v přílohové části tohoto oznámení. Tamtéž 
je doložena i hluková a rozptylová studie a nezbytné doklady. 

F.II. 
DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE 

Nejsou uvedeny. 
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ČÁST G 
(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 

NETECHNICKÉHO CHARAKTERU) 

Záměrem investora – DEKINVEST uzavřený investiční fond, a.s. je rekonstrukce stávajícího areálu pro 
prodej stavebnin v prostoru stávající průmyslové zóny při ulici Ke Kamenině v Ostravě - Hrušově. 

Areál bude tvořen administrativní budovou, skladovou halou a venkovními skladovými plochami. Součástí 
areálu bude parkoviště pro osobní vozidla, dodávky a několik nákladních vozidel. 

V současné době je již část předmětného areálu využívána jako prodejna stavebnin. 

V souvislosti se záměrem se nepředpokládá podstatnější nárůst automobilové dopravy na ul. Bohumínské.  

V souvislosti se záměrem se uvažuje se zřízením až 35 nových pracovních míst. 

Z hlediska možných vlivů na životní prostředí mimo areál dojde k relativně malé změně množství 
stávajících emisí škodlivin do ovzduší, vliv na celkovou kvalitu ovzduší tak nebude významný. Rozptylová 
studie zpracovaná v rámci tohoto oznámení vyhodnotila vliv na stávající kvalitu ovzduší jako nevýznamný. 

Záměr významnějším způsobem nezmění stávající zdroje hluku. 

V areálu nebudou skladovány látky, které by znamenaly významné riziko pro životní prostředí či lidské 
zdraví. 

Celkově se tedy nebude jednat o významné negativní ovlivnění stávajícího stavu životního prostředí. 
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ČÁST H 
(PŘÍLOHY) 

 

Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem tohoto oznámení. 

 

Seznam příloh: 

Příloha 1 Celková situace areálu 
Příloha 2 Rozptylová studie 
Příloha 3 Hluková studie 
Příloha 4 Doklady: 

• vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územního plánu 
• stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. 
• rozhodnutí o stavební uzávěře v prostoru kutací jámy č. 15 
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1. Úvod 
Tato rozptylová studie byla zpracována na základě objednávky fy. DEKINVEST uzavřený investiční 
fond, a.s. Rozptylová studie vyhodnocuje imisní zátěž vyvolanou provozem záměru "SKLADOVÝ A 
ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT DEKTRADE OSTRAVA" a byla vytvořena jako příloha oznámení záměru 
ve smyslu §6 zákona 100/2001 Sb.. Výsledkem výpočtu je příspěvek ke stávající imisní zátěži 
hodnoceného území. Výpočtově byla hodnocena imisní zátěž tuhými látkami (PM10), oxidem dusičitým 
(NO2), benzenem a benzo(a)pyrenem. 

Jako zdrojová data pro výpočet byly použity hodnoty předané projektantem stavby a údaje Českého 
hydrometeorologického ústavu Praha (ČHMÚ). 

Pro výpočet byl použit počítačový program SYMOS 97p, verze 2003 vytvořený společností IDEA-ENVI 
s.r.o. podle metodiky SYMOS 97 vydané ČHMÚ Praha v roce 1998 a její aktualizace dle platné 
legislativy. Rozptylová studie je zpracována dle zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném znění, 
přílohy č. 15. k vyhlášce k vyhlášce č. 415/2012 Sb. 

2. Popis metodiky 
Metodika SYMOS 97 pro výpočet znečištění ovzduší vychází z nejnovějších dostupných poznatků 
získaných domácím i zahraničním výzkumem, navazuje na dříve používanou metodiku (Metodika 
výpočtu znečištění ovzduší pro stanovení a kontrolu technických parametrů zdrojů) vydanou 
Ministerstvem lesního a vodního hospodářství ČSR v roce 1979 a podstatným způsobem ji rozšiřuje. 

Metodika SYMOS 97 umožňuje: 

• výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami a prachem z bodových, liniových a plošných zdrojů 
• výpočet znečištění od většího počtu zdrojů 
• stanovit charakteristiky znečištění v husté geometrické síti referenčních bodů a připravit tímto 

způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků výpočtů  
• brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní vrstvy 

ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského  
• odhad koncentrace znečišťujících látek při bezvětří a pod inverzní vrstvou ve složitém terénu  

Pro každý referenční bod umožňuje metodika výpočet těchto základních charakteristik 
znečištění ovzduší: 

• maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek, které se 
mohou vyskytnout ve všech třídách rychlosti větru a stability ovzduší  

• maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu na 
třídu stability a rychlost větru  

• roční průměrné koncentrace  
• dobu trvání koncentrací převyšujících určité, předem zadané, hodnoty (např. imisní limity)  

Jako doplňkové charakteristiky je podle metodiky možno: 

• stanovit výšku komína s ohledem na splnění imisních limitů  
• stanovit podíl zdrojů znečištění ovzduší na celkovém znečištění do vzdálenosti 100 km od zdrojů  
• stanovit doby překročení zvolených koncentrací pro zdroj se sezónně proměnnou emisí  
• vypočítat spad prachu  
• vyhodnotit rozptyl exhalací vypouštěných chladícími věžemi  

Programové vybavení 

Pro vlastní provedení výpočtu byl použit počítačový program firmy IDEA-ENVI. Program vychází z 
výše zmíněné metodiky SYMOS'97. 

Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisejí mimo jiné na tvaru terénu mezi zdrojem 
a referenčním bodem. Pro výpočet vstupuje terén formou matice hodnot výškopisu v požadované 
oblasti o libovolné velikosti buňky. 
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Do výpočtu může být zahrnut vliv převýšení v malých vzdálenostech, protože v řadě případů je nutné 
vypočítat znečistění i v malých vzdálenostech od komína, kdy ještě vlečka nedosahuje své maximální 
výšky. V metodice je zahrnut tvar křivky, po které stoupají exhalace, a tedy počítat koncentrace i ve 
velmi malé vzdálenosti od zdroje. Vyskytuje-li se několik komínů blízko sebe tak, že se jejich kouřové 
vlečky mohou vzájemně ovlivňovat, celkové převýšení vleček vzrůstá. Ve výpočtovém modelu jsou 
zahrnuty vztahy, kterým se toto zvýšení vypočte. 

V programu je zahrnuto i zeslabení vlivu nízkých zdrojů na znečištění ovzduší na horách, protože v 
atmosféře existují zadržující vrstvy, nad které se znečištění z nízkých zdrojů nemůže dostat. Model 
obsahuje vztahy vyjadřující statistickou četnost výskytu horní hranice inverze, které jsou odvozeny z 
aerologických měření teplotního zvrstvení ovzduší a hladinou 850 hPa na meteorologické stanici 
Praha-Libuš.  

Pro výpočet ročních průměrů se pro každý zdroj udává také relativní roční využití maximálního 
výkonu.  

V případě, kdy mezi zdrojem a referenčním bodem je terén zvýšený se předpokládá, že kouřová 
vlečka vystupuje podél svahů vzhůru a použije se korekce efektivní výšky komínu.  

Fyzikální a chemické procesy 

Znečisťující látky se v atmosféře podrobují různým procesům, jejichž přičiněním jsou z atmosféry 
odstraňovány. Jedná se buď o chemické nebo fyzikální procesy. Fyzikální procesy se dále dělí na 
mokrou a suchou depozici, podle způsobu jakým jsou příměsi odstraňovány. 

• Suchá depozice: je zachytávání plynné nebo pevné látky na zemském povrchu.  
• Mokrá depozice: je vychytávání těchto látek padajícími srážkami.  

Kategorie znečišťujících látek 

Model uvažuje průměrnou dobu setrvání látky v atmosféře, kterou je možno stanovit pro řadu látek. 
Pro první přiblížení se látky dělí do tří kategorií a výsledná koncentrace se vypočítá zahrnutím korekce 
na depozici a transformaci podle daných vztahů pro danou kategorii znečišťující látky. Jednotlivé 
znečisťující látky jsou rozděleny do kategorií podle průměrné doby setrvání v atmosféře. 

• Kat. I - 20 hodin  
• Kat. II - 6 dní  
• Kat. III - 2 roky  

Výpočet průměrných ročních koncentrací 

Pro výpočet průměrných ročních koncentrací je nutné zkonstruovat podrobnou větrnou růžici, tj. 
stanovit četnosti výskytu směru větru pro každý azimut od 0° do 359° při všech třídách stability a 
třídách rychlosti větru. Vstupní větrná růžice obsahuje relativní četnosti v procentech pro 8 základních 
směrů větru a četnosti bezvětří ve všech třídách stability. 

Program umožňuje provádět výpočty nejen po 1°(předvolená hodnota), ale i v rozsahu od 0.5° do 5°. 

Klimatické vstupní údaje 

Klimatické vstupní údaje se obvykle týkají období jednoho roku. Pozornost je třeba věnovat tomu, zda 
jsou údaje z té které meteorologické nebo klimatické stanice reprezentativní pro dané místo výpočtu. 
Posouzení této reprezentativnosti je však záležitost značně komplikovaná, závisí nejen na topografii 
terénu a vzdálenosti stanice od místa výpočtu, ale i na typu klimatických údajů.  

Jako nejdůležitější klimatický vstupní údaj se zadává větrná růžice rozlišená podle rychlosti větru a 
teplotní stability atmosféry.  

Rychlost větru 

se dělí do tří tříd rychlosti: 
• slabý vítr 1.7 m/s  
• střední vítr 5 m/s  
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• silný vítr 11 m/s  
Poznámka: Rychlostí větru se rozumí rychlost zjišťovaná ve standardní meteorologické výšce 10 m nad zemí. 

Teplotní stabilita atmosféry 

její mírou je vertikální teplotní gradient popisující její teplotní zvrstvení. Stabilitní klasifikace obsahuje 
pět tříd stability ovzduší: 

• superstabilní - silné inverze, velmi špatné podmínky rozptylu  
• stabilní - běžné inverze, špatné podmínky rozptylu  
• izotermní - slabé inverze, izotermie nebo malý kladný teplotní gradient často se 

vyskytující mírně zhoršené rozptylové podmínky  
• normální - indiferentní teplotní zvrstvení, běžný případ dobrých rozptylových podmínek  
• labilní - labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl znečišťujících látek.  

Ne všechny třídy stability atmosféry se vyskytují za všech rychlostí větru. V praxi dochází k výskytu 11 
kombinací tříd stability a tříd rychlosti větru. Větrná růžice, která je vstupem pro výpočet znečištění 
ovzduší, tedy obsahuje relativní četnosti směru větru z 8 základních směrů pro těchto 11 různých 
rozptylových podmínek a kromě toho četnost bezvětří pro každou třídu stability atmosféry. 
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3. Vstupní údaje 

3.1. Údaje o zdrojích 
Výpočet byl proveden pro následující zdroje: 

• výstup komínů vytápění objektu 

• automobilová doprava obsluhující záměr 

Emise z vytápění 

Ve výpočtu je uvažováno vytápění administrativní budovy a temperování vestavku skladové haly. 
Uvažované emise škodlivin jsou uvedeny v následující tabulce (g/h): 

 spotřeba ZP NOx PM10 
plynový kotel 2x92 kW 20,0 26.00 0.40 

teplovzdušný agregát 4x21 kW 9,6 12.48 0.19 

celkem 29,6 38.48 0.59 

Emise z dopravy 

Pro výpočet imisní zátěže z nárůstu dopravy bylo uvažováno s následujícím nárůstem dopravních 
intenzit do areálu (příjezdů za 24 hodin): 

osobni lehké nákladní těžké nákladní 

25 32 4 

Rozložení dopravy (pohybů1 za 24 hodin) na okolní komunikace je uvedeno na následujícím obrázku: 

 
V rámci areálu předpokládáme současný pohyb 2 až 3 vysokozdvižných vozíků. 

                                                   
1 pohyb = odjezd + příjezd 
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Pro parkování v areálu se uvažuje využití 79 parkovacích stání pro osobní vozidla, 33 míst pro 
dodávky a 8 míst pro nákladní vozidla. 

Emisní faktory 
Pro výpočet emisí byly využity emisní faktory MEFA 2013, uvažovaná emisní úroveň 2015: 

 pro rychlost 10 km/h pro rychlost 50 km/h pro rychlost 80 km/h 

 OA LN TN OA LN TN OA LN TN 

NOx 0.6276 2.1809 4.3430 0.3989 1.1656 3.2726 0.1898 0.5692 1.4084 

PM10 0.0595 0.2132 0.4741 0.0397 0.1147 0.2379 0.0202 0.0665 0.0933 

benzen 0.0059 0.0053 0.0301 0.0029 0.0025 0.0142 0.0018 0.0013 0.0178 

BaP 0.0059 0.0129 0.0149 0.0054 0.0113 0.0132 0.0051 0.0119 0.0142 

3.2. Meteorologické podklady 
Pro výpočet byl využit odborný odhad větrné růžice, zpracovanou ČHMÚ Praha. Souhrn použité 
větrné růžice je uveden v následující tabulce: 

N NE E SE S SW W NW calm 
17.30 12.25 5.38 2.34 8.52 34.19 7.80 4.51 7.71 

3.3. Údaje o topografickém rozložení referenčních bodů 
Pro výpočet imisní zátěže byla vytvořena pravidelná síť referenčních bodů o rozměrech 1800x1600 m 
s krokem sítě 50 m, orientovaní rovnoběžně se souřadnou sítí JTSK.  

Dále byl výpočet proveden pro 3 vybrané výpočtové body umístěné do prostoru oken v nejvyšším 
podlaží obytných budov v okolí záměru. 

objekt číslo popis 
RB 1 dům Plechanovova 473/2 
RB 2 dům Plechanovova 475/6 
RB 3 dům Plechanovova 217/6a 
RB 4 dům Ke Kamenině 356/15 
RB 5 objekt Ke Kamenině 453/18 

Rozmístění jednotlivých bodů je zřejmé z grafické přílohy této studie. Pro všechny referenční body byl 
výpočtovým programem SYMOS vygenerován výškopis.  

 

3.4. Údaje o imisních limitech a přípustných koncentracích znečišťujících látek 
Pro vyhodnocení výsledků výpočtu byly použity imisní limity uvedené v příloze č.1 k zákonu 
201/2012 Sb.: 

znečišťující látka doba průměrování imisní limit přípustná četnost překročení 
za kalendářní rok 

1 hodina 200 µg.m-3 18 
oxid dusičitý (NO2) 

1 rok 40 µg.m-3 - 

24 hodin 50 µg.m-3 35 
tuhé látky frakce PM10 

1 rok 40 µg.m-3 - 

benzen 1 rok 5 µg.m-3 - 

benzo(a)pyren (BaP) 1 rok 1 µg.m-3 - 
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4. Výsledky výpočtu 

4.1. Příspěvek navrhovaného záměru ke stávající imisní zátěži NO2 
Průměrné roční koncentrace NO2 v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaných záměrů, 
dosahuje nejvýše 0,06 µg.m-3. Toto výpočtové maximum vychází do prostoru vlastního areálu. 
V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty do 0,15 % limitu (40 µg.m-3). 
V ostatních částech hodnoceného území, mimo relativně malé území s maximem, budou hodnoty 
příspěvku významně nižší.  

Maximální hodinové koncentrace NO2, vyvolané provozem navrhovaného záměru z výpočtu 
vycházejí ve výši do 0,8 µg.m-3, tedy do 0,4 % imisního limitu (200 µg.m-3). Toto výpočtové maximum 
vychází do prostoru průmyslového areálu severozápadně od železniční trati. V ostatních částech 
hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších. 

Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích: 

  
průměrné roční koncentrace NO2 maximální hodinové koncentrace NO2 

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie. 
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4.2. Příspěvek navrhovaného záměru ke stávající imisní zátěži PM10 
Průměrné roční koncentrace PM10 v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaných záměrů, 
dosahuje nejvýše 0,1 µg.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 0,25% 
limitu (40 µg.m-3). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru vjezdu do areálu. V ostatních částech 
hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších.  

Průměrné denní koncentrace PM10, vyvolané provozem navrhovaných záměrů z výpočtu vycházejí 
ve výši do 0,4 µg.m-3, tedy 0,8 % imisního limitu (50 µg.m-3). Toto výpočtové maximum vychází do 
prostoru ul. Bohumínské jihovýchodně od areálu. Doby trvání maximální koncentrace jsou relativně 
krátké. Významnější ovlivnění stávající četnosti dosažení imisního limitu tedy nepředpokládáme. 

V ostatních částech hodnoceného území, mimo relativně malé území s maximem, budou hodnoty 
příspěvku významně nižší.  

Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích: 

  
průměrné roční koncentrace PM10 maximální 24hodinové koncentrace PM10 

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie. 
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4.3. Příspěvek navrhovaného záměru ke stávající imisní zátěž benzenu 
Průměrné roční koncentrace benzenu v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaného 
záměru, dosahuje nejvýše 0,0002 µg.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty 
do 0,004 % limitu (5 µg.m-3). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru vjezdu do areálu. 
V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě 
nižších.  

V ostatních částech hodnoceného území, mimo relativně malé území s maximem, budou hodnoty 
příspěvku významně nižší.  

Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích: 

 

 

průměrné roční koncentrace benzenu  

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie. 
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4.4. Příspěvek navrhovaného záměru ke stávající imisní zátěž BaP 
Průměrné roční koncentrace BaP v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaného záměru, 
dosahuje nejvýše 0,0006 ng.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty cca 
0,06% limitu (1 ng.m-3). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru vjezdu do areálu. V ostatních 
částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších.  

V ostatních částech hodnoceného území, mimo relativně malé území s maximem, budou hodnoty 
příspěvku významně nižší.  

Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích: 

 

 

průměrné roční koncentrace BaP  

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie. 

4.5. Příspěvek navrhovaného záměru ke stávající imisní zátěži ve vybraných 
bodech 
Nárůst koncentrace ve vyhodnocovaných bodech je uveden v následující tabulce: 

 NO2 PM10 benzen BaP 

objekt  roční 
průměr 

hodinové 
maximum 

roční 
průměr 

24hodinové 
maximum 

roční 
průměr 

roční 
průměr 

dům Plechanovova 473/2 0.045 1.5 0.062 0.9 0.00016 0.00037 
dům Plechanovova 475/6 0.042 1.5 0.064 0.9 0.00017 0.00039 
dům Plechanovova 217/6a 0.034 1.4 0.050 1.0 0.00014 0.00030 
dům Ke Kamenině 356/15 0.034 1.4 0.033 0.7 0.00010 0.00019 

objekt Ke Kamenině 453/18 0.028 1.9 0.021 0.9 0.00008 0.00012 
 limit  40,00 200,0  40,000  50,00 5,00 1,00 

 (µg.m-3) (µg.m-3) (µg.m-3) (µg.m-3) (µg.m-3) (ng.m-3) 

S ohledem na předpokládanou úroveň stávající imisní zátěže (viz kap. 5) tedy v součtu se stávající 
imisní zátěží neočekáváme významnější změnu stávající imisní zátěže v prostoru s obytnou 
zástavbou.  
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5. Stávající a celková úroveň imisní zátěže zájmového území 
Nejbližší stanice2 imisního monitoringu je stanice ČHMÚ č. 1410 Ostrava-Přívoz, která se nachází ve 
vzdálenosti cca 1,6 km západním směrem.  

Oxid dusičitý (NO2) 

 
V roce 2014 byla průměrná roční koncentrace NO2 na citované stanici 27,6 µg.m-3. Což činí cca 
69% imisního limitu (LVr=40 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního 
limitu.  

Maximální hodinové koncentrace NO2 na této stanici dosáhla 146,5 µg.m-3 což činí cca 73% 
imisního limitu pro maximální hodinové koncentrace (LV1h=200 µg.m-3). Předpokládáme tedy, že 
imisní limit této škodliviny je dodržován. 

Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2009 až 2013 (dle údajů pro vymezení 
OZKO) jsou v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace NO2: 

 
V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž oxidu dusičitého průměrné roční 
koncentrace cca 28,2 µg.m-3, tedy asi 71% limitu (LVr=40 µg.m-3). V případě maximálních hodinových 
koncentrací pak odhadujeme imisní zátěž maximálně do 150 µg.m-3 (LV1h=200 µg.m-3). 

Příspěvek průměrné roční koncentrace NO2 vyvolaný hodnoceným záměrem v zájmovém území 
dosahuje hodnoty do 0,15 µg.m-3, příspěvek maximální hodinové koncentrace se očekává do 
0,4 µg.m-3. Nejvyšší příspěvky vychází do prostoru vjezdu do vlastního areálu. Ve větší vzdálenosti od 
areálu hodnota příspěvků klesá.  

Imisní příspěvky vyvolané provozem hodnoceného záměru jsou tedy poměrně nízké. Vzhledem k výše 
uváděným hodnotám stávající imisní zátěže tedy konstatujeme, že provoz významným způsobem 
neovlivňuje kvalitu ovzduší ve svém okolí a nezpůsobuje navýšení imisní zátěže nad hodnotu imisního 
limitu. 

Tuhé látky - PM10 

 
V roce 2014 byla průměrná roční koncentrace PM10 na citované stanici 42,1 µg.m-3. Což činí 105% 
imisního limitu (40 µg.m-3). Stávající hodnota tedy nepřesahuje hranici platného imisního limitu.  

                                                   
2 Nejbližší stanice jejíž uváděná representativnost zahrnuje i hodnocené území 
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Maximální denní koncentrace PM10 na této stanici dosáhla 220 µg.m-3 což je nad hodnotou 
imisního limitu (LV24h=50 µg.m-3), četnost překročení limitní hodnoty zde byla 99 případů, tedy více 
než limitem tolerovaná četnost (35 případů za rok).  

Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2009 až 2013 (dle údajů pro vymezení 
OZKO) jsou  v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace PM10: 

 
V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž PM10 průměrné roční 
koncentrace cca 46,2 µg.m-3, tedy asi 116% limitu (LVr=40 µg.m-3). Limit je tedy překročen. 

V případě maximálních denních koncentrací za období 2009 až 2013 (dle údajů pro vymezení OZKO) 
jsou v prostoru záměru uváděny následující 36. koncentrace PM10 (tedy nejvyšší koncentrace po 
odečtení 35 případů ve kterých je limitem tolerováno překročení limitu): 

 
V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž PM10 průměrné denní 
koncentrace cca 91,1 µg.m-3, tedy nad hodnotou limitu (LV24h=50 µg.m-3).  

Příspěvek průměrné roční koncentrace PM10 vyvolaný hodnoceným záměrem v zájmovém území 
dosahuje hodnoty do 0,25 µg.m-3, příspěvek maximální 24hodinové koncentrace se očekává do 
0,8 µg.m-3. Nejvyšší příspěvky vychází do prostoru vjezdu do vlastního areálu. Ve větší vzdálenosti od 
areálu hodnota příspěvků klesá. Doby trvání maximálních koncentrací jsou velmi nízké. 

Imisní příspěvky vyvolané provozem hodnoceného záměru jsou tedy poměrně nízké. Vzhledem k výše 
uváděným hodnotám stávající imisní zátěže tedy konstatujeme, že provoz významným způsobem 
neovlivňuje kvalitu ovzduší ve svém okolí a nezpůsobuje nové nadlimitní stavy. 

Tuhé látky - PM2,5 

 
V roce 2014 byla průměrná roční koncentrace PM2,5 na citované stanici 32,6 µg.m-3. Což činí 130% 
imisního limitu (25 µg.m-3). Stávající hodnota tedy přesahuje hranici platného imisního limitu.  

Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2009 až 2013 (dle údajů pro vymezení 
OZKO) jsou v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace PM2,5: 
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V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž PM2,5 průměrné roční 
koncentrace cca 35,8 µg.m-3, tedy nad hodnotou limitu (LVr=25 µg.m-3).  

Příspěvek průměrné roční koncentrace PM2,5 vyvolaný hodnoceným záměrem v zájmovém území 
dosahuje hodnoty cca 0,06 µg.m-3 (63% hodnoty PM10), nejvyšší příspěvek vychází do prostoru vjezdu 
do vlastního areálu. Ve větší vzdálenosti od areálu hodnota příspěvku klesá.  

Imisní příspěvek vyvolaný provozem hodnoceného záměru je tedy poměrně nízký. Vzhledem k výše 
uváděným hodnotám stávající imisní zátěže tedy konstatujeme, že provoz významným způsobem 
neovlivňuje kvalitu ovzduší ve svém okolí a nezpůsobuje vznik nových nadlimitních stavů. 

Benzen 

 
V roce 2014 byla průměrná roční koncentrace benzenu na citované stanici 3,1 µg.m-3. Což činí 62% 
imisního limitu (25 µg.m-3). Stávající hodnota tedy nepřesahuje hranici platného imisního limitu.  

Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2009 až 2013 (dle údajů pro vymezení 
OZKO) jsou v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace benzenu: 

 
Pětiletý průměr průměrné roční koncentrace škodliviny BaP se v předmětné lokalitě dosahuje do 
4 µg.m-3, imisní limit (5 µg.m-3) tedy není překročen. 

Příspěvek průměrné roční koncentrace benzenu vyvolaný hodnoceným záměrem v zájmovém 
území dosahuje hodnoty do 0,0002 µg.m-3, nejvyšší příspěvek vychází do prostoru vjezdu do vlastního 
areálu. Ve větší vzdálenosti od areálu hodnota příspěvku klesá.  

Imisní příspěvek vyvolaný provozem hodnoceného záměru je tedy poměrně nízký. Vzhledem k výše 
uváděným hodnotám stávající imisní zátěže tedy konstatujeme, že provoz významným způsobem 
neovlivňuje kvalitu ovzduší ve svém okolí a nezpůsobuje navýšení imisní zátěže nad hodnotu imisního 
limitu. 
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Benzo(a)pyren 

 
V roce 2014 byla průměrná roční koncentrace benzo(a)pyrenu na citované stanici 4,2 ng.m-3. Což 
činí 420% imisního limitu (1 ng.m-3). Stávající hodnota tedy přesahuje hranici platného imisního limitu.  

Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2009 až 2013 (dle údajů pro vymezení 
OZKO) jsou v prostoru záměru dosahovány následující koncentrace BaP: 

 
Pětiletý průměr průměrné roční koncentrace škodliviny BaP se v předmětné lokalitě dosahuje do 
8,8 ng.m-3, imisní limit (1 ng.m-3) tedy je překročen. 

Příspěvek průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu vyvolaný hodnoceným záměrem 
v zájmovém území dosahuje hodnoty do 0,0006 ng.m-3, nejvyšší příspěvek vychází do prostoru vjezdu 
do vlastního areálu. Ve větší vzdálenosti od areálu hodnota příspěvku klesá.  

Imisní příspěvek vyvolaný provozem hodnoceného záměru je tedy poměrně nízký. Vzhledem k výše 
uváděným hodnotám stávající imisní zátěže tedy konstatujeme, že provoz významným způsobem 
neovlivňuje kvalitu ovzduší ve svém okolí a nezpůsobuje vznik nových nadlimitních stavů. 

 

6. Kompenzační opatření 
Povinnost uložení kompenzačních opatření vyplývá z §11, odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb. Jak je 
dokladováno v kapitole 5 za stávajícího stavu limitní hodnota imisní zátěže pro oxid dusičitý (NO2) 
ani benzenu v oblasti vlivu hodnoceného zdroje není dosahována. V případě škodliviny tuhých látek 
frakce PM10 i PM2,5 a BaP je v dotčeném území imisní limit v aktuálním pětiletém průměru 
překročen. 

Očekávaný imisní příspěvek PM10 i PM2,5 a BaP je však velmi nízký - zdaleka nedosahující hodnotu 
1% imisního limitu, proto nepředpokládáme nutnost případného uložení kompenzačních opatření 
prověřit v rámci územního řízení. 
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7. Závěry 
Z hlediska stávající imisní zátěže je realizace záměru přípustná neboť v případě součtu očekávaného 
imisního vlivu hodnocených zdrojů a předpokládaných hodnot stávající imisní zátěže docházíme 
k závěru, že realizací navrhovaných zdrojů nedojde v okolí stavby k výraznému ovlivnění stávající 
kvality ovzduší ani ke vzniku nových přeslimitní stavů, tedy k dosažení či překročení hodnot imisního 
limitu pro průměrné roční ani maximální hodinové či denní koncentrace vlivem záměru. 

S ohledem na výše uváděné výsledky výpočtu, je možno předpokládat, že ani po zahájení provozu 
předmětného zdroje nedojde, v důsledku jejich činnosti, k nepřípustné zátěži obyvatel. 

 

V Brně 20.5.2015 

 

 
…………………………………………………. 

ing. Pavel Cetl 

autorizovaná osoba 
pro výpočet rozptylových studií 
číslo autorizace 3151/740/03 
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8. Přílohy 

8.1. Grafické znázornění polohy výpočtových bodů 

 
Poznámka: 
• vzdálenost referenčních bodů pravidelné sítě činí 50m 
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8.2. Výpočtové body mimo pravidelnou síť 
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8.3.Příspěvek průměrné roční koncentrace NO2 
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8.4. Příspěvek maximální hodinové koncentrace NO2  
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8.5. Příspěvek průměrné roční koncentrace PM10 
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8.6. Příspěvek maximální denní koncentrace PM10 
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8.7. Příspěvek průměrné roční koncentrace benzenu 
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8.8. Příspěvek průměrné roční koncentrace BaP 
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1. ÚVODNÍ ČÁST 

Hluková studie byla zpracována jako součást dokumentace pro Oznámení záměru a 
výpočtovým způsobem ověřuje předpokládanou hlukovou zátěž v chráněném venkovním 
prostoru staveb po zprovoznění navrženého SKLADOVÉHO A ADMINISTRATIVNÍHO CENTRA 
DEKTRADE OSTRAVA. 

Hluková studie pro Oznámení záměru stavby byla zpracována na základě projektové 
dokumentace  pro územní řízení.  

Stávající hluková situace je hodnocena na základě výsledků sčítání dopravy pro rok 2015 
uvedeném v „Integrovaném plánu mobility Ostrava část II. – analytická“. Výhledová situace je 
hodnocena z výpočtů, které byly získány na základě podkladů předložených zadavatelem 
hlukové studie. Součástí studie je i posouzení vlivu navýšení dopravy po přístupových 
komunikacích související s budoucím provozem výše uvedené stavby na hlukovou zátěž 
chráněného venkovního prostoru staveb.  

Hluková studie tvoří přílohu dokumentace pro územní řízení, obsahuje jen nezbytné údaje 
potřebné pro hlukovou studii, ostatní údaje jsou uvedeny v dokumentaci pro územní řízení jako 
celku. 

1.1. Výchozí podklady 
Pro zpracování hlukové studie byly použity následující podkladové materiály:  
(1) Mapové a výkresové podklady k situačnímu umístění stavby. 
(2) Projektové podklady TIPROprojekt s.r.o. 2015 
(3) Další dostupné informace o sledovaném území např. internet apod. 

 

1.2. Umístění stavby 
Záměr je umístěn následovně: 

kraj:   Moravskoslezský 

okres:   Ostrava 

obec:   Ostrava 

katastrální území: Hrušov [714917] 

Prostor a okolí záměru v katastrálním území Hrušov jsou pro účely zpracování tohoto oznámení 
nazývány tzv. dotčeným územím. 

Záměr je situován do prostoru bývalého areálu kutací jámy č. 15, předmětný areál se nachází 
mezi ulicí Bohunínskou a železniční tratí Ostrava - Bohumín, v blízkosti křížení těchto 
komunikací. Poloha záměru je zřejmá z následujících obrázků: 
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Obr.: Umístění záměru (bez měřítka) 

 

V okolí je již dlouhodobě stabilizováno několik komerčních areálů a na volných plochách lze 
postupně očekávat rozvoj dalších komerčních aktivit především výrobního charakteru. 

V části areálu záměru je plocha se stavební uzávěrou v okolí kutací jámy č. 15 a odplyňovacího 
zařízení. Tyto plochy záměr respektuje a nezasahuje do nich, naopak dojde k odstranění 
stávajících objektů, které do plochy se stavební uzávěrou zasahují. 

Areál je ze severozápadu ohraničen železniční tratí Ostrava - Bohumín, ze severovýchodu 
tělesem 4proudé komunikace (ul. Bohumínská). V blízkosti areálu je mimoúrovňová křižovatka 
ul. Bohumínské na kterou je areál napojen. 

Nejbližší obytná zástavba se nachází jihovýchodně od ul. Ke Kamenině. 

Z hlediska možné kumulace vlivů na životní prostředí připadá v úvahu především záměrem 
vyvolaná automobilová doprava na ul. Bohumínské a běžný provoz v areálu. 

 

1.2.1. Popis stavby 

V současné době investor předmětný areál používá jako prodejní sklad stavebnin. Předmětem 
hodnoceného záměru je rekonstrukce tohoto areálu spočívající ve vybudování moderního 
skladového a prodejního areálu pro stejný sortiment zboží. 

Celková plocha řešeného území činí cca 36.800 m2. V areálu bude skladová hala o celkové 
skladovací ploše 4.649 m2 na kterou bude navazovat administrativní budova a prodejna o ploše 
1.645 m2 Prostor při severovýchodní stěně obou budov bude řešen jako zastřešený otevřený 
nakládací terminál o ploše 2.930 m2. V severovýchodní části areálu budou venkovní skladovací 
plochy (11.082 m2), pro skladování bude určena i plocha podél severozápadního okraje areálu 
(3.962 m2).  

Pro výstavbu areálu bude nutné odstranit stávající objekty a následně provést výstavbu nové 
budovy s prodejnou a skladové haly. Obě budovy jsou navrženy v jižní části areálu v blízkosti ul. 
Ke Kamenině.  

Administrativní budova slouží pro zákazníky k vyřízení nákupu prodávaného zboží a jako 
kanceláře pro odbyt, obchodníky a vedení pobočky, včetně hygienického zázemí, denní 
místnosti, zasedacích místností a technického zázemí. 

Administrativní budova je jednopodlažní. Vstup do prodejny v administrativní budově je ze krajní 
části pod krytým terminálem přes zádveří a vstupní halu. Na ně navazuje prodejna stavebnin a 
míchárna barev, kanceláře prodejců, techniků a vedení pobočky. Jsou zde navržena sociální 
zařízení včetně sprchy, denní místnosti a kuchyňky. Půjčovna nářadí je přístupná jednak z 
prostoru prodejny a jednak samostatným vstupem z prostoru terminálu. Vestavek nad 
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půjčovnou nářadí a míchárnou barev je třípodlažní, ve 2. nadzemním podlaží je zázemí pro 
skladníky, v části tohoto podlaží a ve 3. nadzemním podlaží bude umístěna strojovna TZB (tedy 
vzduchotechnika, vytápění atd.). 

Skladová hala je nevytápěná, je navržena pro skladování zboží, které je třeba chránit proti 
vlivům povětrnosti. Objekt je rozdělen na 2 části. Z přilehlých zpevněných ploch jsou přístupné 
vraty pro vjezd vysokozdvižných vozíků. Ze skladové haly je přístupný třípodlažní vestavek 
(půjčovna nářadí a míchárna barev) a temperovaný sklad. Po schodišti do 2.NP je přístupné 
zázemí skladníků – šatna, sprchy a WC. 

V jižním cípu skladového objektu vedle prodejny je umístěna klempířská dílna a sklad. 

Prostor podél severovýchodní stěny prodejny a skladové haly je navržen jako zastřešený 
terminál, ve které bude probíhat nakládání zakoupeného zboží pod střechou. Jedná se o 
ocelovou příhradovou vazníkovou konstrukci s plochou střechou, vlastní zpevněná plocha bude 
totožná jako venkovní zpevněné plochy. 

Zásobování skladu (navážení zboží) je řešeno hlavním vjezdem v čelní části objektu z ulice Ke 
Kamenině. Předpokládaný počet zaměstnanců v administrativní budově je 30 osob, ve skladu 
12 skladníků. Provozní doba je předpokládána 7:00 až 16:00, pouze v pracovní dny.  

S ohledem na výstavbu skladových hal je použit osvědčený konstrukční systém použitý na 
všech stavbách s převážně logistickou funkcí – železobetonový skelet. Nosný skelet bude 
osazen na základových patkách s hlavicemi a pilotami v úrovni pod navrženou drátkobetonovou 
podlahou s obvodovými monolitickými pasy do výšky rozdílu mezi podlahou a okolním terénem. 
Obvodový plášť je tvořen minerálními panely, v kterých jsou osazeny sekční vrata a požární 
únikové dveře. Střecha je tvořena trapézovými plechy s tepelnou izolací a hydroizolační folií.  

Administrativní budova je jednopodlažní, navržená z ocelové konstrukce s ocelovými sloupy po 
obvodě a příhradovými vazníky přiznanými do interieru. Obvodový plášť je vyzdívaný s 
provětrávaným zateplovacím obkladem lamelami. Plochá střecha je tvořena trapézovými plechy 
se zateplením a foliovou krytinou. 

Prostor Terminálu bude řešen jako zastřešená otevřená nakládací hala v níž bude vymezen 
prostor pro nakládku 33 osobních vozidel nebo dodávek a 3 nákladních vozidel. Otevřená 
nakládací hala je také ocelová s ocelovými sloupy, příhradovými vazníky a plochou 
nezateplenou střechou. 

Dále bude v areálu vytvořeno několik parkovišť pro osobní vozidla zaměstnanců a zákazníků, 
celkem je v areálu navrženo 79 parkovacích stání pro osobní vozidle. 

Zpevněné plochy dopravního napojení a průběžné vnitroareálové obslužné komunikace budou 
provedeny jako betonová vozovka. Konstrukční řešení tělesa vozovky bude navrženo dle 
výsledků inženýrsko-geologického průzkumu, prováděného v prostoru stavebního pozemku. 

Zpevněné plochy budou spádovány a ve specifických místech odvodněny pomocí dešťových 
vpustí, případně liniových žlabů napojených na areálový rozvod dešťové kanalizace. Výškové a 
konstrukční řešení zpevněných ploch bude navrženo tak, aby v nutných místech umožňovalo 
bezproblémový pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Areál bude uzavřen 
oplocením. 

Prostor se stavební uzávěrou okolo Kutací jámy č. 15 včetně prostoru okolo odplyňovacího 
zařízení bude vyčleněno z areálu a nebude pro skladování používáno. 

Navržený areál je připojen pomocí sjezdu na stávající ulici Ke Kamenině a odtud přes 
mimoúrovňovou křižovatku na ul. Bohumínskou.  

V rámci stavby areálu DEKTRADE bude provedena úprava stávajícího vjezdu do areálu a 
výstavba dostatečného počtu parkovacích stání pro zákazníky.   
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Přístup pěších je zabezpečen pomocí  navrženého chodníku, který je  napojen na stávající 
chodník, vedoucí   podél komunikace. 

Areál je a bude dopravně napojena na stávající ulici Ke Kamenině a následně na ul. 
Bohumínskou. 

Stávající provoz prodejny je cílem příjezdu následujícího množství vozidel: 

• osobní automobily 100 (a stejný počet odjezdů) 

• dodávky  125 (a stejný počet odjezdů) 

• nákladní automobily  15 (a stejný počet odjezdů) 
 

Během výstavby bude lokalita i její okolí zatížena nákladní dopravou a stavební technikou. 
Jedná se o skrývku zeminy, výkopové práce, transport materiálu ze i na stavbu (odvoz hlíny, 
přísun betonu,  živičné směsi a štěrku, armovací výztuže i jiných stavebních materiálů). 
Odhadován je celkový počet 30 příjezdů nákladních vozidel za den. 

Během běžného provozu předpokládáme nárůst automobilové dopravy oproti výše popsanému 
stávajícímu stavu o následující denní intenzitu příjezdů" 

• osobní automobily 26 (a stejný počet odjezdů) 

• dodávky  32 (a stejný počet odjezdů) 

• nákladní automobily  4 (a stejný počet odjezdů) 
V rámci areálu předpokládáme současný pohyb 2 až 3 vysokozdvižných vozíků. 

V areálu se uvažuje se zřízením celkem 79 parkovacích stání pro osobní vozidla, 33 míst pro 
dodávky a 8 míst pro nákladní vozidla. 

Rozložení nárůstu intenzit dopravy (příjezdů+odjezdů) je zřejmé z následujícího obrázku: 

 

 



 SKLADOVÝ A ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT DEKTRADE OSTRAVA 

7 
 

1.3. Výpočtové body 
Pro ověření způsobu využívání a funkčního charakteru staveb rozmístěných v okolí výstavby 
nákupního centra byly využity údaje z katastru nemovitostí, přístupné na internetových 
stránkách www.cuzk.cz. 

Podle těchto údajů jsou nejbližšími stavbami s chráněným venkovním prostorem bytové domy 
při ul. Nádražní a panelové domy při ul. Plechanova. Nejbližší bytový dům je od hranice 
pozemku pro umístění stavby vzdálen cca 18 m.  

Rozmístění výpočtových bodů je znázorněno v následující mapě a popis výpočtových bodů je 
uveden v tabulce pod mapou. 

 

V těchto uvedených výpočtových bodech (u staveb s chráněným venkovním prostorem) jsou 
v následujících částech hlukové studie výpočtově ověřovány předpokládané příspěvkové 
hlukové vlivy provozu navržené stavby. 

Pro možnost vyhodnocení předpokládaných příspěvkových hlukových vlivů z provozování 
předmětného nákupního centra na hlukovou zátěž v zájmovém území a u nejbližších 
chráněných venkovních prostorů staveb ve sledovaném území, jsou výpočty zpracovány ve 
formě hlukových map a dále jsou vyjádřeny konkrétními hodnotami ekvivalentních hladin 
akustického tlaku v souboru devíti výpočtových bodů (u stávající obytné zástavby) zadaných 
v případě bytových domů +4,0 m, nad úrovní terénu a ve vzdálenosti 2,0 m od staveb 
s chráněným venkovním prostorem. Výpočtové body jsou orientovány směrem k navržené 
stavbě. 

číslo výp. 
bodu popis výpočtového bodu 

1 Ostrava, Plechanova 2 
2 Ostrava, Plechanova 6 
3 Ostrava, Plechanova 6a 
4 Ostrava, Plechanova 8 
5 Ostrava, Plechanova 10 
6 Ostrava, Plechanova 11 

http://www.cuzk.cz
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1.4. stávající hluková situace 
Záměr je situován do prostoru bývalého areálu kutací jámy č. 15, předmětný areál se nachází 
mezi ulicí Bohunínskou a železniční tratí Ostrava - Bohumín, v blízkosti křížení těchto 
komunikací. 

Pro hlukovou zátěž chráněného venkovního prostoru obytné zástavby ve sledovaném území, 
je rozhodujícím (dominantním) zdrojem hluku hluk ze stávající silniční dopravy ve sledovaném 
území. Stávající hluková zátěž je tedy posuzována z pohledu provozu dopravy po veřejných 
pozemních komunikacích (Bohumínská, Plechanova a Ke Kamenině). 

Dalším významným zdrojem hluku v lokalitě je železniční doprava. Nicméně jelikož hluk ze 
železnice má svoje vlastní hlukové limity nezávislé na automobilové dopravě a vlastní záměr 
se železnice nijakým způsobem nedotýká, tak hlukoví zátěž z kolejové dopravy ve studii 
řešena není. 

     Obr.: Pohled na plochu skladového a obchodního centra 
 

 

V hodnoceném území se nachází veřejné sčítané pozemní komunikace Bohumínská, 
Plechanova a Ke Kamenině. Níže uvedené intenzity dopravy jsou použity pro výpočet 
stávajícího stavu v hlukové studii. 

Základním podkladem pro modelové hodnocení dopravy byla stávající komunikační síť. 
Stanovení intenzity dopravy bylo provedeno společností AF-Cityplan s.r.o. ve studii „Integrovaný 
plán mobility Ostrava“ pro rok 2015. 

Na základě kategorizace jednotlivých komunikačních úseků (dálnice, rychlostní silnice, silnice I. 
tříd, silnice II. tříd, silnice III. tříd a místní komunikace) byly jednotlivým zdrojům přiřazeny další 
dopravně-inženýrské údaje potřebné k výpočtu hlukových emisí, tj. rychlost a plynulost 
dopravního proudu. 
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Uvažované intenzity dopravy jsou uvedeny na následujících obrázcích: 
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1.5. Posuzované zdroje hluku stavby 
Ve výpočtu hlukové studie je uvažováno s mobilními zdroji hluku (osobní automobily 
zákazníků a nákladní automobily zásobování) a se stacionárními zdroji hluku - technická 
zařízení (např. VZT, jednotka centrálního chlazení) umístěná ve fasádě a na střeše objektu. 

Předmětné nákupní centrum bude provozováno pouze v denní době (tj. od 6,00 do 22,00 h). 
Zásobování nákupního centra (pohyb nákladních automobilů) a provoz osobní automobilové 
dopravy zákazníků bude probíhat pouze v denní době (tj. od 6,00 do 22,00 h). V noční době 
(tj. od 22,00 do 6,00 h) budou v omezeném režimu provozovány pouze stacionární zdroje 
stavby.  

1.5.1. Stacionární zdroje hluku stavby 

Z hlediska ověřovaného hlukového působení provozu předmětné stavby na okolní venkovní 
chráněný prostor je pro zadání do výpočtů uvažováno se stacionárními zdroji hluku 
uvedenými v následujících tabulkách. Ve výpočtu je uvažováno s tím, že všechna technická 
zařízení stavby (stacionární zdroje hluku) budou provozována současně. 

Vzduchotechnická zařízení budou na výtlačném i sacím potrubí spojujícím zařízení 
s venkovním prostředím osazena tlumiči hluku.  
Charakteristiky zařízení, údaje o jejich provozu a údaje o instalovaných zdrojích hluku byly 
získány od zadavatele hlukové studie. Rozmístění stacionárních zdrojů hluku je ve 
výpočtovém modelu zadáno dle předložené dokumentace (výkresů – viz obrázky 
„Schematické půdorysy VZT“). 

Stacionární zdroje hluku záměru 
Počet 
zdrojů Typ zařízení Umístění 

zdroje 
Odhad hladiny 

akustického výkonu 
Provozní 

doba 

2x Větrací jednotka Na střeše LwA = 58 dB Denní doba 
 i noční doba 

2x Větrací jednotka Na střeše LwA = 55 dB Denní doba 
 i noční doba 

3x Topná jednotka jednotka  Na střeše LwA = 65 dB Denní doba 
 i noční doba 

2x Větrací jednotka 
vzduchotechniky Na střeše LwA = 68 dB Denní doba 

 i noční doba 

3x Chladící jednotka Na střeše LwA = 73 dB Denní doba 
 i noční doba 

3x Pojezd vysokozdvižného 
vozíku Na ploše LwA = 67 dB Denní doba 

  

 
 

1.5.2. Mobilní zdroje hluku stavby 

Mobilní zdroje bude představovat doprava zásobování prodejny (nákladní automobily) a dále 
doprava zákazníků, příp. zaměstnanců (osobní automobily). Veškerá doprava bude 
realizována pouze v denní době (tj. mezi 6,00 h a 22,00 h).  

Před obchodním centrem je navrženo 109 parkovacích stání, z toho 5 stání je navrženo pro 
osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. V rámci provozu záměru uvažujeme 
vícenásobnou obměnu automobilů. Pro výpočet rozptylové studie byla uvažována četnost 
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Během běžného provozu předpokládáme nárůst automobilové dopravy oproti výše popsanému 
stávajícímu stavu o následující denní intenzitu příjezdů" 

• osobní automobily 26 (a stejný počet odjezdů) 

• dodávky  32 (a stejný počet odjezdů) 

• nákladní automobily  4 (a stejný počet odjezdů) 
V rámci areálu předpokládáme současný pohyb 2 až 3 vysokozdvižných vozíků. 

V areálu se uvažuje se zřízením celkem 79 parkovacích stání pro osobní vozidla, 33 míst pro 
dodávky a 8 míst pro nákladní vozidla. 

Zásobování objektů bude z plochy parkoviště.  

 

Navrhovaný objekt bude dopravně napojen na stávající komunikační systém v křižovatce ulic 
Na Kamenině a dále pak přímo na Nájezd na komunikaci Bohumínskou. 

Veškerá automobilová doprava bude probíhat pouze v denní dobu. 
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2. VÝPOČTOVÁ ČÁST 

2.1. Metodika zpracování a hodnocení 
Výpočtové hodnocení hlukové zátěže venkovního prostoru sledovaného území vychází z 
doporučených teoretických akustických vztahů pro šíření zvuku ze shora definovaných 
stacionárních (technických) zdrojů hluku stavby, na jejichž základech pracuje použitý 
výpočtový program Predictor-LimA 7810, verze 9.0 a jehož výpočtový algoritmus 
koresponduje s doporučenou metodikou NMPB-Routes-96 (Směrnice EP 2002/49/ES) pro 
silniční dopravu, metodikou RLM2 pro železniční dopravu a normou ISO 9613-2 pro 
průmyslový hluk, zohledňuje klimatické podmínky, konfiguraci i vlastnosti povrchu terénu a 
další možné ovlivňující podmínky. 

Výpočtově zjišťovaným hlukovým ukazatelem jsou hodnoty ekvivalentní hladiny akustického 
tlaku. 

Nejistota výpočtu je dána především nejistotou vstupních dat, nejistotou vlastního 
modelování a nejistotou danou akustickými znalostmi uživatele programu (zpracovatele). 
Aplikace použitého programu garantuje přesnost vlastního výpočtu modelové situace při 
použití dané metodiky do rozdílu 0,2 dB. Nejistoty výpočtů uváděné zpracovateli akustických 
výpočtů jsou většinou stanoveny formálně a nevycházejí ze skutečné analýzy nejistot. 
Smyslem akustické studie je odhad předpokládaného dopadu projektované situace, případně 
návrhu protihlukových opatření, s cílem získat informace o míře pravděpodobnosti, že po 
realizaci navržené stavby nedojde k překročení hygienického limitu. Vkládaná vstupní data 
mají charakter maximální možné hodnoty. Výsledky získané z takto zadaného výpočtového 
modelu jsou pak horním odhadem očekávané situace a příslušná nejistota je již uplatněna 
(zahrnuta) a není relevantní s nejistotou výpočtu dále pracovat (přičítat nebo odečítat). 

Do výpočtového modelu sledovaného území byly jako vstupní data zadávány akustické 
údaje pro specifikované stacionární zdroje navrhované stavby. Výpočty pro vykreslení izofon 
jsou zpracovány pro výšku +4,0 m nad terénem. 

Vypočtené hodnoty reprezentují hladinu akustického tlaku dopadajícího na fasádu 
posuzovaných staveb (výsledky výpočtu zahrnují korekci odrazu od fasády). 

2.2. Vstupní parametry výpočtového modelu 
Zdrojem podkladů k zadání polohopisu a výškopisu byl použit ZABAGED® a mapové 
podklady uveřejněné na Portálu veřejné správy (Cenia) a Geoportálu Českého úřadu 
zeměměřického a katastrálního. 

Stávající objekty jsou v okolí stavby modelovány s následujícími konstantními výškami: 3 m 
nad terénem (garáže, malé hospodářské objekty), 6 m nad terénem (rodinné domy), 15 m 
nad terénem (bytové domy) a 24 m nad terénem (panelové domy). U nově navržených 
objektů je výška zadána dle předložených výkresů a dokumentace. 

Povrch terénu byl modelován s indexem povrchu země G = 0,25. Reliéf krajiny byl 
modelován s krokem vrstevnic 1 m.   

2.3. Mapové podklady 
Mapové podklady o různém měřítku a výstupní data jsou zpracovány pomocí programu 
ArcGIS, registrovaným u společnosti ESRI ArcGIS, největšího světového výrobce software 
pro geografické informační systémy (GIS). 

Geografický informační systém je informační systém pro získávání, ukládání, analýzu a 
vizualizaci dat, která mají prostorový vztah k povrchu Země. Geodata, se kterými GIS 
pracuje, jsou definována svou geometrií, topologií, atributy a dynamikou.  
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Geografický informační systém umožňuje vytvářet modely části Zemského povrchu pomocí 
dostupných softwarových a hardwarových prostředků. 

2.4. Použité předpisy a legislativa 
(1) Podklady pro navrhování a posuzování průmyslových staveb - VÚPS Praha 1985. 
(2) Stavební fyzika. Akustika stavebních konstrukcí. - ČVUT Praha 1997. 
(3) Hluk a vibrace. Měření a hodnocení. - Sdělovací technika, Praha 1998. 
(4) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
(5) Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací. 
(6) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
(7) ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické 

vlastnosti stavebních výrobků – Požadavky. 
(8) Hluk v životním prostředí 2005 – Planeta č. 2/2005. 
(9) Výpočet hluku z automobilové dopravy. Manuál 2011 (RNDr. Miloš Liberko, Ing. Libor 

Ládyš) 
 

2.5. Hygienické limity hluku 
Hygienické limity hluku stanovuje příslušný prováděcí předpis k zákonu č. 258/2000 Sb., 
kterým je nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, následovně: 

§ 12 - Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a 
v chráněném venkovním prostoru. 
• § 12 odst. (1) - Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku, se 

vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro 
8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro 
nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, 
s výjimkou účelových komunikací, a dráhách a pro hluk z leteckého provozu se 
ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou 
noční dobu (LAeq,8h). 

• § 12 odst. (3) - Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, s výjimkou 
hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem 
základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke 
druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. 
Pro vysoce impulsní hluk se připočte další korekce –12 dB. V případě hluku s tónovými 
složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, a hluku s 
výrazně informačním charakterem se přičte další korekce –5 dB. 
 

1. Provoz předmětné stavby bude z hlediska citovaných ustanovení platného prováděcího 
předpisu pro venkovní prostor sledovaného území tvořit zdroj hluku určený jako hluk 
z provozu stacionárních zdrojů hluku. Pro chráněný venkovní prostor staveb ve 
sledovaném území pak lze hygienický limit hluku stanovit následovně: 

Hygienický limit hluku (v ekvivalentní hladině akustického tlaku A + korekce1) dle části A 
přílohy č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb.) - Chráněný venkovní prostor ostatních 
staveb a chráněný ostatní venkovní prostor (korekce1) + 0 dB); Obsahuje-li hluk tónové 
složky nebo má-li výrazně informační charakter, přičte se další korekce –5 dB.  

 
Denní doba (6.00 až 22.00 h) LAeq 8h = 50 dB 
Noční doba (22.00 až 6.00 h) LAeq 1h = 40 dB pro chráněný venkovní prostor staveb 

      LAeq 1h = 50 dB pro chráněný venkovní prostor 
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2. Pro hluk z provozu dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. 
a II. třídy v území, lze hygienický limit hluku stanovit následovně: 

Hygienický limit hluku (v ekvivalentní hladině akustického tlaku A + korekce3) dle části A 
přílohy č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb.) - Chráněný venkovní prostor ostatních 
staveb a chráněný ostatní venkovní prostor (korekce3) + 10 dB): 

Denní doba (6.00 až 22.00 h) LAeq16h = 60 dB 
Noční doba (22.00 až 6.00 h) LAeq 8h = 50 dB pro chráněný venkovní prostor staveb 
      LAeq 8h = 60 dB pro chráněný venkovní prostor 
 

3. Pro hluk z dopravy na silnicích III. třídy a místních komunikacích III. třídy a dráhách ve 
sledovaném území bez využití další korekce, lze hygienický limit hluku stanovit 
následovně: 

Hygienický limit hluku (v ekvivalentní hladině akustického tlaku A + korekce2) dle části A 
přílohy č. 3) - Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní 
prostor (korekce2) + 5 dB) 
 
Denní doba (6.00 až 22.00 h) LAeq 16h = 55 dB 
Noční doba (22.00 až 6.00 h) LAeq 8h = 45 dB pro chráněný venkovní prostor staveb 
      LAeq 8h = 55 dB pro chráněný venkovní prostor 
 

2.6. Výsledky výpočtů 
Výpočtovým způsobem je ověřována předpokládaná příspěvková hluková zátěž v nejbližších 
chráněných venkovních prostorech staveb ve sledovaném území pro následující stavy, které 
jsou označeny jako varianty: 

 
Varianta A – denní a noční doba, hluková zátěž způsobovaná provozem stávající 
silniční dopravy v zájmovém území. 
Varianta B – denní a noční doba, provozní hluk navrženého nákupního centra 
(stacionární zdroje hluku a hluk z obslužné dopravy - osobní automobily zákazníků a 
nákladní automobily zásobování).  

 
Varianta C – denní a noční doba, předpokládaná výsledná hluková zátěž sledovaného 
území (součtové působení provozního hluku předmětné stavby, včetně hluku 
způsobovaného provozem stávající silniční dopravy a provozem dopravy navržené 
stavby vyvolané po okolních veřejných komunikacích). 
 

Výpočty jsou doloženy hlukovými mapami s grafickým vyznačením pásem hlukových imisí a 
výsledky vypočtených hodnot zjištěných v zadaných výpočtových bodech jsou uvedeny v 
tabulce. Plošná hluková mapa s pásy hlukových imisí (pro „orientační“ zobrazení) je 
vytvořena z výpočtů v pravoúhlé síti bodů s rozestupem 10 m. 

Pro účely posouzení vlivu provozu navrženého nákupního centra byl vypočítán očekávaný 
přírůstek hlukové zátěže v pěti výpočtových bodech, které charakterizují nejbližší chráněný 
venkovní prostor staveb. Jako příspěvek hlukové zátěže po zprovoznění navržené stavby 
bylo uvažováno s navýšením dopravy (nákladních a osobních automobilů) po veřejných 
komunikacích, s provozem obslužné dopravy navržené stavby (provoz osobních automobilů 
a nákladních automobilů (zásobování) po příjezdové komunikaci, provoz osobních 
automobilů po parkovišti a provoz nákladních automobilů v prostoru pro zásobování) a 
stacionárními zdroji stavby. 
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2.6.1. Varianta A 

Denní doba, hluková zátěž způsobovaná provozem stávající silniční dopravy v zájmovém 
území. 
 

 
 

 
Výpočtový 

bod 
Výška výp. bodu 

[m] 
Vypočtená hodnota 

LAeq,16h [dB] 
Hygienický limit hluku 

LAeq,16h [dB] 
Překročení 

limitu 
1 3 58.72 60 Nepřekročen 
2 3 57.96 60 Nepřekročen 
3 3 55.74 60 Nepřekročen 
4 3 58.92 60 Nepřekročen 
5 3 52.49 60 Nepřekročen 
6 3 51.85 60 Nepřekročen 
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Noční doba, hluková zátěž způsobovaná provozem stávající silniční dopravy v zájmovém 
území. 
 

 
 

 
Výpočtový 

bod 
Výška výp. bodu 

[m] 
Vypočtená hodnota 

LAeq,8h [dB] 
Hygienický limit hluku 

LAeq,8h [dB] 
Překročení 

limitu 
1 3 48.13 50 Nepřekročen 
2 3 47.36 50 Nepřekročen 
3 3 45.53 50 Nepřekročen 
4 3 48.67 50 Nepřekročen 
5 3 42.89 50 Nepřekročen 
6 3 42.03 50 Nepřekročen 
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2.6.2. Varianta B 

Denní, provozní hluk navrženého obchodního centra (stacionární zdroje hluku a hluk z obslužné 
dopravy - osobní automobily zákazníků a nákladní automobily zásobování). 

 
 

Výpočtový 
bod 

Výška výp. bodu 
[m] 

Vypočtená hodnota 
LAeq,8h [dB] 

Hygienický limit hluku 
LAeq,8h [dB] 

Překročení 
limitu 

1 3 48.12 50 Nepřekročen 
2 3 47.3 50 Nepřekročen 
3 3 46.73 50 Nepřekročen 
4 3 44.13 50 Nepřekročen 
5 3 42.96 50 Nepřekročen 
6 3 43.13 50 Nepřekročen 
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Noční doba, hluková zátěž způsobovaná provozem chladících zařízení a vzduchotechniky 
(stacionární zdroje hluku) 

 
 
 
 
Výpočtový 

bod 
Výška výp. bodu 

[m] 
Vypočtená hodnota 

LAeq,1h [dB] 
Hygienický limit hluku 

LAeq,1h [dB] 
Překročení 

limitu 
1 3 32.44 40 Nepřekročen 
2 3 32.53 40 Nepřekročen 
3 3 32.96 40 Nepřekročen 
4 3 31.23 40 Nepřekročen 
5 3 33.08 40 Nepřekročen 
6 3 35.45 40 Nepřekročen 
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2.6.3. Varianta C 

Denní doba, předpokládaná výsledná hluková zátěž sledovaného území (součtové působení 
provozního hluku navržené stavby, včetně hluku způsobovaného provozem stávající silniční 
dopravy a provozem dopravy navržené stavby vyvolané po okolních veřejných komunikacích). 
 

 
 

 
Výpočtový 

bod 
Výška výp. 
bodu [m] 

Varianta C 
LAeq,T [dB] 

Varianta A 
LAeq,T [dB] Rozdíl 

1 3 59.01 58.72 +0,3 dB 
2 3 58.14 57.96 +0,2 dB 
3 3 56.01 55.74 +0,3 dB 
4 3 58.99 58.92 +0,1 dB 
5 3 52.73 52.49 +0,2 dB 
6 3 52.13 51.85 +0,3 dB 
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Noční doba, předpokládaná výsledná hluková zátěž sledovaného území (součtové působení 
provozního hluku navržené stavby, včetně hluku způsobovaného provozem stávající silniční 
dopravy a provozem dopravy navržené stavby u vyvolané po okolních veřejných komunikacích).  

 

 

Výpočtový 
bod 

Výška výp. 
bodu [m] 

Varianta C 
LAeq,T [dB] 

Varianta A 
LAeq,T [dB] Rozdíl 

1 3 48.13 48.13 +0,0 dB 
2 3 47.36 47.36 +0,0 dB 
3 3 45.53 45.53 +0,0 dB 
4 3 48.67 48.67 +0,0 dB 
5 3 42.89 42.89 +0,0 dB 
6 3 42.03 42.03 +0,0 dB 
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2.7. Závěry hlukové studie 
Podle vyhodnocených výsledků hodnot ekvivalentních hladin akustického tlaku v souboru 
výpočtových bodů, které jsou zadány v nejbližším chráněném venkovní prostoru staveb 
postavených ve sledovaném území lze, ve vztahu k předpokládaným provozním hlukovým 
vlivům navržené stavby vyvodit následující závěry: 
 

Varianta A – V této variantě je vyhodnocena hluková zátěž chráněných venkovních prostorů 
staveb ve sledovaném území, způsobená provozem stávající automobilové dopravy po 
stávajících pozemních veřejných komunikacích. Dominantní zdroj hluku pro výpočtové body 
1-6 představuje provoz stávající dopravy po silnici v ulici Bohumínská, vypočtené hodnoty 
jsou v těchto výpočtových bodech hodnoceny ve vztahu k použitému hygienickému limitu 
hluku LAeq,16h = 60 dB pro denní dobu a LAeq,8h = 50 dB pro noční dobu.  

Z výsledků výpočtů hluku ze stávající automobilové dopravy je zřejmé, že v zadaných 
výpočtových bodech č. 1-6 jsou vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku 
z provozu silniční dopravy nižší ve  všech výpočtových bodech pro denní i noční dobu, než 
jsou takto stanovené hygienické limity hluku. 
 
Varianta B - Varianta výpočtově hodnotí předpokládané příspěvkové hlukové vlivy z provozu 
navržené obchodního centra v denní a noční době na chráněné venkovní prostory 
nejbližších staveb, které jsou postaveny ve sledovaném území. Varianta zahrnuje pohyb 
obslužné dopravy navržené stavby (provoz osobních automobilů a nákladních automobilů 
(zásobování) po příjezdové komunikaci, provoz osobních automobilů po parkovišti a provoz 
nákladních automobilů v prostoru pro zásobování) a provoz stacionárních zdrojů hluku 
navržené stavby . 

Vypočtené hodnoty jsou v zadaných výpočtových bodech hodnoceny ve vztahu ke 
stanovenému hygienickému limitu hluku pro denní dobu LAeq,8h = 50 dB a pro noční dobu 
LAeq,1h = 40 dB. Veškeré vypočtené hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku ve všech 
zadaných výpočtových bodech jsou nižší, než je stanovený hygienický limit hluku pro denní i 
noční dobu. 

 
Varianta C – Součtová varianta hodnotí předpokládané příspěvkové ovlivnění stávající 
hlukové situace ve sledovaném území. 

Výsledky jsou vyjádřeny rozdílem hodnot ekvivalentních hladin akustického tlaku zjištěných 
v zadaných výpočtových bodech v nejbližším chráněném venkovním prostoru staveb 
postavených v zájmovém území, mezi variantami A a C v denní a noční době. 

Příspěvek hluku zahrnující provoz dopravy navržené stavby vyvolané po okolních veřejných 
komunikacích, provoz dopravy navržené stavby pohybující se v areálu navrženého 
nákupního centra (příjezdové komunikace a parkoviště) a provoz stacionárních zdrojů hluku 
navržené stavby bude dosahovat ve všech výpočtových bodech umístěných u objektu v ul. 
Plechanova (výp. body č. 1 až 6) do 0,3 dB navýšení v denní době a navýšení do 0,0 dB 
noční době.  

Pozn.: Dle § 20 odst. (4) Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. nelze při hodnocení změny hodnot 
hlukového ukazatele považovat za hodnotitelnou změnu jejich rozdíl pohybující se v intervalu 
0,1 do 0,9 dB.  
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Souhrn 
Za stávajících podmínek nejsou v žádném z výpočtových bodů překračovány ekvivalentní 
hladiny akustického tlaku. Proto lze konstatovat, že za stávajících podmínek nejsou 
v některých bodech limitní hodnoty hluku stanovených v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, pro denní i noční dobu 
překračovány. 
Podle vyhodnocených výsledků hodnot ekvivalentních hladin akustického tlaku v souboru 
výpočtových bodů, které jsou zadány v chráněném venkovním prostoru staveb v území lze 
při provozu navržené stavby z hlediska hlukových vlivů reálně předpokládat dodržení 
hygienických limitů hluku stanovených v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, pro denní i noční dobu. 
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