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ČÁST B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

B.I. Základní údaje 

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

 
„Novostavba parkovacího objektu v areálu FN Ostrava“ 
 
Záměr lze zařadit dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní pro-

středí, ve znění pozdějších předpisů, do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení),   

- bodu 10.6. Parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 500 parkovacích míst v součtu pro celou 
stavbu a  

- jako podlimitní záměr do bodu 3.1. Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepleném výkonu 
od 50 do 200 MW.  
 

Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení je Krajský úřad Moravskoslezského kraje.  

 

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru 

Posuzovaným záměrem je novostavba parkovacího objektu při západním okraji areálu Fakult-
ní nemocnice v Ostravě (viz přílohu č. 2.2 a 2.3.). Značná část předmětné plochy je dnes využívána 
jako parkoviště pro návštěvníky areálu nemocnice s kapacitou cca 160 stání.  

Nový parkovací dům bude proveden jako čtyřpodlažní ocelobetonový skelet. V letních měsí-
cích je počítáno s parkováním vozidel na střeše objektu, která tak bude k tomuto účelu přizpůsobena 
a bude polorampami propojena s vnitřní dispozicí budovy. Kapacita nového parkovacího objektu bu-
de 523 krytých parkovacích stání uvnitř objektu a 137 parkovacích stání na střeše v letních měsících. 
Celkový počet parkovacích stání je tedy 660. 

V jihozápadní části 1. NP budovy je počítáno s vybudováním mycích linek pro sanitní vozy 
a osobní vozy zaměstnanců FN.  

Součástí záměru je také instalace dvou kogeneračních jednotek na zemní plyn s elektrickým 
výkonem každé jednotky 2 000 kWel. Tyto jednotky jsou součástí navrženého systému zásobování 
teplem a chladem (absorpční chlazení) a zároveň vyrábí elektrickou energii – tzv. „trigenerace“. Ko-
generační jednotky budou umístěny v severní části parkovacího domu. Na střeše budovy budou 
umístěny solární panely. 

 

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

♦ Kraj:   Moravskoslezský  
♦ Obec:    Statutární město Ostrava 
♦ Katastrální území:  Poruba  
♦ Parcelní čísla:  1739/1, 1739/2, 1739/13, 1739/175, 1739/181, 1739/182, 1739/183,  

    1739/157, 1739/436, 1739/437, 1739/449, 1739/46 
 

 

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

Jedná se o novostavbu parkovacího objektu se 4 nadzemními podlažími s půdorysem připo-
mínajícím tvar hokejky, se zalomením kratšího ramene v cca 1/3 stavby podél vnitroareálové komu-
nikace (viz přílohu č. 2.4.). Budova je uvnitř rozdělena severojižně na dvě navzájem výškově posunu-
té části, které jsou na okrajích a uprostřed spojeny rampami a vyrovnávacími schodišti. V letních mě-
sících se počítá s parkováním vozidel na střeše objektu, která tak bude k tomuto účelu přizpůsobena 
a bude polorampami propojena s vnitřní dispozicí budovy. Na střeše objektu budou umístěny solární 
panely (viz přílohu č. 2.5.), které budou zároveň stínit zaparkovaná auta. 
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Uvažovaná stavba bude situována při západním okraji areálu Fakultní nemocnice v Ostravě 
(FN). Terén v místě stavby je svažitý směrem k jihozápadu, značná část předmětné plochy je dnes 
využívána jako parkoviště pro návštěvníky areálu nemocnice s kapacitou cca 160 stání.  

Velikost a rozměry stavby vychází z možností dané lokality, kdy bylo přihlédnuto k maximali-
zaci ploch objektu pro zajištění požadovaného počtu parkovacích míst a také z charakteru provozu 
hromadných garáží a umístění vjezdů do objektu. 

Objekt bude dopravně napojen ze stávající asfaltové komunikace ulice Dr. Slabihoudka, ve-
doucí podél hranice areálu nemocnice. Napojení bude provedeno v místě stávajícího vjezdu do areá-
lu, který slouží pro vjezd a výjezd sanitních vozů. Objekt parkovacího domu bude dopravně napojen 
také na vnitroareálovou komunikaci.   

V jihozápadní části 1. nadzemního podlaží budovy jsou navrženy 2 mycí boxy pro vysokotlaké 
ruční mytí vozidel (sanitní vozy) a portálová mycí linka pro osobní vozy zaměstnanců nemocnice, 
včetně čištění vzniklých technologických vod. 

Součástí záměru je instalace dvou kogeneračních jednotek na zemní plyn s elektrickým výko-
nem každé jednotky 2 000 kWel. Tyto jednotky jsou součástí navrženého systému zásobování tep-
lem a chladem (absorpční chlazení) a zároveň vyrábí elektrickou energii – tzv. „trigenerace“. Jednot-
ky budou umístěny v severní části parkovacího domu. 

Předmětem záměru bude mimo vlastní stavbu parkovacího objektu také úprava a doplnění 
zpevněných ploch a komunikací v okolí navrhovaného objektu, prodloužení areálového rozvodu vo-
dy, areálová přípojka NN, úpravy areálové jednotné kanalizace, instalace odlučovače lehkých kapa-
lin, čistírny odpadních technologických vod z myčky vozidel. Dále budou provedeny úpravy areálo-
vého osvětlení a oplocení areálu FN v místě stavby.  

Samostatnou projektovou dokumentací bude řešeno vybudování víceúčelové manipulační 
zpevněné plochy v areálu fakultní nemocnice. Po dobu výstavby parkovacího objektu bude manipu-
lační plocha využívána pro parkování vozidel (na přechodnou dobu, pouze po dobu výstavby parko-
vacího objektu).  

 

V okolí areálu nemocnice se nachází na severní straně areál Vysoké školy báňské - Technické 
univerzity Ostrava a Ústavu geoniky Akademie věd ČR, na východní straně silně frekventovaná ulice 
17. listopadu, na jižní straně ulice K Myslivně a za ní areál ČHMÚ a obytné domy a na západní stra-
ně ulice Dr. Slabihoudka a za ní pás zeleně (vzrostlé stromy), v němž jsou umístěny objekty garáží 
a areál prádelny. 

Severně od areálu FN se připravuje rozšíření Vědecko-technologického parku Ostrava. 
V současné době se hledají nové plochy pro tento projekt, neboť původní návrh zasahující 
do porubského lesoparku byl předmětem odporu místních občanů.  

Dle informací, které se podařilo získat, se v současné době v blízkosti posuzovaného záměru 
nepřipravuje žádný další záměr. Po dokončení stavby Prodloužená Rudná dojde k podstatnému 
zklidnění dopravy na ulici 17. listopadu, která je dlouhodobě dopravně přetížena.  

Při provozu záměru může dojít ke kumulaci vlivů se stávajícími aktivitami v FN. Vzhledem 
k nevyhovujícímu stavu v současné době, kdy nedostatek parkovacích míst způsobuje zbytečné pro-
jíždění vozidel areálem nemocnice, však nedojde v souvislosti s provozem parkovacího domu ke 
zhoršení současného stavu. Celkově se zvýší komfort motorizovaných návštěvníků nemocnice 
a sníží se riziko dopravních nehod v důsledku zlepšení organizace dopravy v zájmovém území. 

 

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant 
a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí 

Požadavek na výstavbu dostatečně kapacitního parkovacího objektu vzešel ze stávající neú-
nosné situace při parkování pacientů a návštěvníků FNO. Existující parkoviště již několik let naprosto 
nedostačují a vnitroareálová doprava komplikuje provoz nemocnice.  

Umístění objektu záměru bylo zvoleno v areálu FN na místě stávajících pozemních parkovišť 
(viz přílohu č. 2.3 Ortofoto mapa). 
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Velikost a rozměry stavby vychází z možností dané lokality, kdy bylo přihlédnuto k maximali-
zaci ploch objektu pro zajištění požadovaného počtu parkovacích míst a také z charakteru provozu 
hromadných garáží a umístění vjezdů do objektu. 

Záměr byl k posouzení předložen v jedné variantě. 

Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací (viz přílohu č. 1.1). 

 

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 

Technické řešení  
 

Terén v místě stavby je svažitý směrem k jihozápadu. S ohledem na hloubku předpokládané-
ho zářezu do stávajícího terénu (cca 4,5 m) se předpokládá pažená stavební jáma. Odtěžená zemi-
na bude částečně využita na zpětné zásypy kolem objektu, přebytečná zemina bude uložena na 
skládku. 

Dřeviny, rostoucí v místě budoucí stavby budou vykáceny - mimo vegetační období. Stávající 
zpevněná plocha parkoviště bude odstraněna a na travnatých plochách bude sejmuta ornice. Ornice 
bude uskladněna v místě stavby (na nezastavovaných pozemcích investora) a bude použita k sado-
vým úpravám po dokončení stavby. Většinou se bude jednat o zelené pásy ozeleněné travním po-
rostem.  

 
Přehled hlavních stavebních objektů:  
 

- SO 01 – PARKOVACÍ OBJEKT 
- SO 02 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
- SO 03 - PRODLOUŽENÍ AREÁLOVÉHO ROZVODU VODY 
- SO 04 - AREÁLOVÁ KANALIZACE 
- SO 05 - ODLUČOVAČ LEHKÝCH KAPALIN 
- SO 06 - ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - MYČKA 
- SO 07 - AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ 
- SO 08 - AREÁLOVÁ PŘÍPOJKA NN 
- SO 09 - OPLOCENÍ 
- SO 10 - PŘELOŽKA VN 
- SO 11 - MANIPULAČNÍ PLOCHA 
 

 
♦ SO 01 – PARKOVACÍ OBJEKT  

 
- zastavěná plocha:     3 684 m²  
- obestavěný prostor:    54 400 m³ 
- rozhodující výškové úrovně atik:  +15,100; +16, 850; +19,250  
- počet nadzemních podlaží:   4 
- počet pracovníků:     1 osoba (obsluha) 
- počet krytých stání:    523 
- počet stání na střeše:    137 
- myčka:     2 boxy – vysokotlaké ruční mytí 

1 portálová myčka 
  

Hlavní nosný konstrukční systém objektu je navržen jako ocelobetonová konstrukce. Osový 
systém je navržen v podélném směru po 7,5 m a v příčném směru po cca 16 m. Objekt je navržen 
v polopatrovém výškovém systému rozdělen ve střední ose, kde rozdíl mezi patry je polovina kon-
strukční výšky patra. Konstrukční výška patra je 3,5 m, rozdíl mezi mezipatry je 1,75 m. V příčném 
směru jsou navrženy ocelové válcované nosníky profilu typu I nebo H spřažené s železobetonovou 
deskou. Železobetonová deska je navržena z filigránových desek s monolitickou ŽB dobetonávkou.  

Ocelové profily budou obetonovány mezi pásnicemi z důvodu dodržení požární únosnosti. 
Průvlaky jsou vynášeny systémem sloupů. Sloupy jsou navrženy jako ocelobetonové spřažené s že-
lezobetonem. Sloupy jsou navrženy z profilu typu H. V okolí ramp je osový systém rozšířen v podél-
ném směru 7,5 m a v příčném směru zkrácen na cca 11,0m x 5,0 m. V těchto osách jsou navrženy 



Strana 9 

Novostavba parkovacího objektu v areálu FN Ostrava - oznámení záměru (EIA) 
2016 0158 

příčné a podélné ztužující stěny, které zajišťují prostorovou tuhost objektu, ztužující stěny jsou navr-
ženy z prefabrikovaných stěnových panelů. Založení objektu bude na pilotách. 

Je navrhováno zastřešení stávajícího chodníku mezi plánovaným parkovacím objektem a plá-
novanou přístavbou porodnicko-gynekologické kliniky v délce 58,5 m (vzájemná vzdálenost mezi 
uvedenými objekty). Zastřešení je navrženo jako lehká elegantní konstrukce textilní architektury. 
Nosný systém bude vytvořen svislými ocelovými sloupy zakotvenými do terénu podél chodníku, mezi 
které bude napnut systém ocelových lan. Na takto připravenou konstrukci bude následně napnuta 
exteriérová UV stabilní membrána s nerezovými upínacími prvky. Detailní návrh konstrukce provede 
v dalším stupni projektové dokumentace specializovaná společnost disponující potřebným softwarem 
pro navrhování takovýchto konstrukcí. Šířka zastřešení je předběžně uvažována cca 8 m, výška do 
cca 10 m. Veškeré svislé prvky (sloupy) a jejich základy budou umístěny mimo ochranná pásma sítí 
technické infrastruktury. 

 
 
♦ SO 02 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
 

- Asfaltová komunikace    540 m2 
- Parkoviště       80 m2 – 4 stání pro sanitní vozy 
- Chodníky, zpevněné plochy    615 m2, šířky 2,0 m, 3,0 m 
- Oprava stávající areálové komunikace  245 m2 

 
Budou zachovány stávající vnitřní areálové obousměrné komunikace v šířce 6 m. Nově je ře-

šeno napojení na ulici Dr. Slabihoudka, kdy namísto dvou šikmých sjezdů je navržen jeden kolmý 
sjezd.  

Parkovací objekt je napojen z obou stran sjezdy na areálové komunikace. Vjezd do mycích 
boxů je napojen samostatným sjezdem na areálovou komunikaci. Areál bude za vjezdem do mycích 
boxů uzavřen závorou.  

Ostatní areálové komunikace nebudou stavbou dotčeny, pouze část areálové komunikace vý-
chodně od parkovacího objektu bude upravena z důvodu správného odvedení vody z povrchu ko-
munikace. V areálu je přednost v jízdě řešena jako přednost zprava, nejvyšší dovolená rychlost 
v areálu bude 20 km/h, což bude zajištěno příslušným dopravním značením. 

Navrhovaná komunikace označená jako osa A je vedena od napojení na ul. Dr. Slabuhoudka 
po křižovatku za vjezdem do mycích boxů. Jedná se o jednopruhovou obousměrnou místní komuni-
kaci s asfaltovým povrchem. Šířka komunikace je 6,00 m. Trasa komunikace koresponduje s původ-
ní trasou, je však odsunuta dál od parkovacího domu tak, aby byl umožněn pohodlný a bezpečný 
vjezd do parkovacího domu a mycích boxů. Celá komunikace je navržena s asfaltovým povrchem 
včetně vjezdů do parkovacího domu a mycích boxů. Naproti mycím boxům jsou navržena 4 parkova-
cí stání pro sanitky.  

Komunikace pro chodce a pěší stezky jsou navrženy tak, aby bylo dosaženo spojení všech 
zdrojů a cílů pěší dopravy v co nejkratších a nejpohodlnějších trasách. Stávající chodník podél ul. 
Dr. Slabihoudka bude odsunut k fasádě navrhovaného parkovacího objektu, nově bude veden v šíř-
ce 3,00 m, na severním konci budovy se odpojí od fasády a dále se napojí na stávající chodník tak, 
aby nedošlo k výrazným výškovým a směrovým lomům. Od stávající autobusové zastávky bude ve-
den nový chodník do areálu nemocnice v šířce 2,00 m. Východy z parkovacího objektu budou smě-
řovat směrem k vnitřní areálové komunikaci, chodci budou pomocí míst pro přecházení převedeni na 
druhou stranu komunikace, kde je podél komunikace veden stávající chodník.  

 
 
♦ SO 03 - PRODLOUŽENÍ AREÁLOVÉHO ROZVODU VODY 
 

Potřeba pitné a užitkové vody bude zajištěna z prodlouženého areálového vodovodu. Je navr-
žen vodovod DN 80, materiál HDPE 100 D 90, celková délka prodloužení bude 63 m. Napojení na 
stávající vodovod bude na parc.č.1739/1 k.ú. Poruba poblíž kyslíkové stanice. Vlastník a správce to-
hoto vodovodu je FN Ostrava. 
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Trasa vodovodu je vedena s ohledem na stávající oplocení kyslíkové stanice a vzrostlou zeleň 
částečně v zeleni a částečně ve zpevněných plochách. Vodovod je přiveden do technické místnosti 
parkovacího objektu, kde bude hlavní uzávěr vody.  

 

♦ SO 04 - AREÁLOVÁ KANALIZACE 
 

Odvedení dešťových a splaškových vod bude zajištěno rozvinutím areálových rozvodů jednot-
né kanalizace. Je navrženo prodloužení gravitační kanalizace v DN 300 z PVC SN 10 celkové délky 
cca 184 m. 

Stávající areálová kanalizace, odvádějící dešťové vody ze stávající parkovací plochy, která 
bude dotčena výstavbou parkovacího objektu, bude zrušena a veškeré dešťové vody z uličních vpus-
tí, které budou zachovány, budou odvedeny - přepojeny na nově navrhovanou areálovou kanalizaci 
vedoucí podél parkovacího objektu. 

 
 
♦ SO 05 - ODLUČOVAČ LEHKÝCH KAPALIN 
 

Pro předčištění dešťových vod z části střechy parkovacího objektu, na které bude v letních 
měsících možnost parkování, a z jednotlivých pater parkovacího objektu (úkapy z karoserií aut – 
sníh, déšť) je navržen odlučovač lehkých kapalin (ropných látek) OLEOPATOR K, průtok 50 l/s. 

Jedná se o železobetonovou jímku s integrovaným kalovým prostorem o objemu 5 000 l 
a s dokladem tlakové bezpečnosti a vícevrstvou vnitřní povrchovou úpravou. Obsah uhlovodíků C10-
C40 na výstupu je garantován do 5 mg/l.  

Po průchodu odlučovačem budou dešťové vody odvedeny do navrhované areálové kanalizace 
ve vlastnictví a správě FN Ostrava. Areálová kanalizace je následně zaústěna do jednotného kanali-
začního řadu pro veřejnou potřebu, správce OVAK a.s. 

Návrh odlučovače ropných látek: 

Jmenovitá velikost odlučovače ropných látek se vypočítá podle vzorce 
NS = fd . (Qr + fx . Qs) = 1 . (47,48 + 1 . 0) = 47,48 l/s, kde jednotlivé symboly znamenají: 
NS  jmenovitá velikost odlučovače 
Qr maximální odtok dešťových vod ( l/s) 
Qs maximální odtok ostatních znečištěných vod ( l/s) 
fd koeficient měrné hmotnosti pro rozhodující lehkou kapalinu dle skladby odlučovacího zařízení 
pro odlučovače gravitačně - koalescenční s předřazeným lapačem kalu a lehké kapaliny v rozpětí 
hustoty 0,85 – 0,95 g/cm3       fd = 1 
fx koeficient zohledňující podmínky pro odlučování pro srážkové vody fx = 1 
 
 
♦ SO 06 - ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - MYČKA 
 

Pro čištění technologických odpadních vod z mycích boxů automyčky je navržena čistírna od-
padních vod AQUASTAR 1.0, deemulgační kontinuální chemická čistírna s výkonem 1,0 m3/hod. 

Tato flotační čistírna je součástí technologického zařízení myčky aut a bude umístěna uvnitř 
parkovacího objektu v jihozápadní části 1. NP v prostoru myčky. Čistírna odpadních vod bude za-
bezpečovat vyčištění těchto vod na požadovanou kvalitu. Vyčištěné odpadní vody budou odvedeny 
do navrhované areálové kanalizace ve vlastnictví a správě FN Ostrava. Areálová kanalizace je ná-
sledně zaústěna do jednotného kanalizačního řadu pro veřejnou potřebu, správce OVAK a.s. 

Zařízení slouží ke kontinuálnímu čištění vod obsahujících mechanické nečistoty ve vznosu, 
ropné látky (volné i emulgované), saponáty, konzervační vosky, rostlinné oleje, řezné emulze apod. 

Popis technologie čištění je uveden níže v textu této kapitoly 

 
 
♦ SO 07 - AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ 
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Bude demontováno celkem 11 ks stávajících osvětlovacích bodů a následně doplněno 4 ks 

nových stejného nebo podobného typu. 

 
 

♦ SO 08 - AREÁLOVÁ PŘÍPOJKA NN 
 

Zásobování novostavby parkovacího objektu el. energií bude prováděno prostřednictvím pří-
pojky NN ze stávající podružné transformační stanice 22/0,4kV, situované v energobloku EGB1 
areálu FNO Poruba. Přípojka bude zajišťovat napájení novostavby ze základního zdroje (síť) a z ná-
hradního zdroje (dieselagregát v EGB1).  

 
 
♦ SO 09 - OPLOCENÍ 
 

- délka rušeného oplocení:  134 m  
- délka nového oplocení:   13 m  

 
 
♦ SO 10 - PŘELOŽKA VN 
 

Záměrem bude dotčeno stávající vedení elektrizační soustavy do 35 kV v majetku společnosti 
ČEZ Distribuce, a.s., které se nachází podél severozápadní a západní strany plánovaného objektu. 
Délka přeložky kabelové trasy je předběžně uvažována v délce cca 65 m. Přeložka bude realizována 
v předstihu před zahájením zemních prací v místě plánovaného objektu. Bude dále řešeno na zákla-
dě smlouvy o přeložce mezi vlastníkem sítě a stavebníkem. 

 
 
♦ SO 11 - MANIPULAČNÍ PLOCHA 
 

Manipulační plocha o rozloze 5 110 m2 bude vybudována na p.č. 1739/175 s přístupem po 
parcele č. 1739/449. Manipulační plocha bude využívána pro nahodilé a mimořádné události. Po do-
bu výstavby parkovacího objektu bude manipulační plocha využívána jako dočasná parkovací plocha 
s kapacitou 227 parkovacích stání. Dopravně bude plocha napojena ze stávající areálové komunika-
ce. 

Tato manipulační plocha bude provedena v předstihu a bude řešena samostatnou projektovou 
dokumentací a povolována v samostatném řízení. 

 
 
Technologické řešení  
 
♦ PARKOVÁNÍ 

 
Parkovací objekt bude řešen jako čtyřpodlažní s tzv. d'Humyho uspořádání jednotlivých pater 

která jsou vůči sobě vždy posunuta pouze o polovinu konstrukční výšky patra a spojována poloram-
pami. Půlpatra jsou mezi sebou vždy propojena také schodišti pro pěší. Mimo období se sněhovou 
pokrývkou bude možné parkování také na střeše objektu. 

Hlavní vjezd do objektu a výjezd z objektu je navržen na úrovni 1.NP (úroveň 0,000) ze zá-
padní strany z ulice Dr. Slabihoudka. Na vjezdu/výjezdu budou osazeny automatické parkovací sys-
témy se závorami - 1x vjezd + 2x výjezd. Další vjezd a výjezd je navržen z vnitroareálové komunika-
ce v úrovni 2.NP (úroveň +5,250m). Toto místo bude využíváno zejména jako vjezd do parkovacího 
domu z areálu FN.  

Výjezd zpět do areálu bude umožněn pouze zaměstnancům nemocnice, nikoliv veřejnosti. Vý-
jezd z parkovacího pro veřejnost bude možný pouze směrem do ulice Dr. Slabihoudka.  



Strana 12 

Novostavba parkovacího objektu v areálu FN Ostrava - oznámení záměru (EIA) 
2016 0158 

V objektu budou realizována 4 železobetonová komunikační jádra se schodišti, ve dvou přípa-
dech bude instalován výtah, který zajistí bezbariérové propojení jednotlivých pater s areálem FN. Po-
lorampy vedoucí na střechu objektu budou zastřešeny.  

U vjezdu do parkovacího objektu je počítáno s místností obsluhy s hygienickým zázemím, 
skladem a technickou místností. Přítomnost obsluhy se předpokládá pouze v denní době.  

Vjezdy a výjezdy z parkovacího objektu budou plně automatizovány pomocí vjezdových a vý-
jezdových terminálů se závorami. Platební automaty parkovného budou umístěny na podestách 
schodišť ze strany příchodu z areálu FN. 

V jihozápadní části 1.NP budovy je počítáno s vybudováním dvou mycích boxů pro ruční vy-
sokotlaké mytí sanitních vozů a jedné portálové myčky pro osobní vozy zaměstnanců nemocnice. 
Provoz myček pro veřejnou potřebu se nepředpokládá.  

 
♦ MYTÍ VOZIDEL 
 

V objektu myčky bude umístěna mycí portálová linka (např. KÄRCHER CB 23 FLEX) se 2 my-
cími boxy pro ruční vysokotlaké mytí. 

Mytí vozidel bude prováděno 2 vysokotlakými mycími agregáty studenou nebo horkou vyso-
kotlakou mycí vodou pomocí mycí pistole. Zdrojem horké vody bude nepřímotopný výměník s elekt-
rokotlem 24 kW.  

Pro vysokotlaké mytí a portálovou mycí linku s vysokotlakým mytím spodků vozidel bude vy-
budována v objektu také společná technická místnost pro technologii recyklace a čištění odpadních 
vod a zásobování mycích technologií potřebnými medii elektro, vodou a vzduchem. Čištění znečiště-
né vody pro recyklaci je prováděno pískovou filtrací a čištění přebytečné vody v mycím okruhu, které 
je vypouštěno do kanalizačního řadu čistírnou odpadních vod.  

Základní mytí v mycí lince je prováděno recyklovanou vodou a pro dosažení maximální kvality 
umytého povrchu automobilu je poslední oplach mytých vozidel prováděn osmotickou vodou vyrábě-
nou reverzní osmózou. Vysokotlaké mytí používá pro základní mytí vodu recyklovanou a poslední 
oplach je vodou řadovou.  

 

a) Ruční mytí vozidel 
 

Pracoviště (2 mycí boxy) je určeno pro ruční mytí vozidel případně pro předmytí před mytím 
portálovou mycí linkou. Ruční mytí vozidel je prováděno v mycích boxech studenou nebo horkou tla-
kovou vodou pomocí mycí pistole. Zdrojem horké vody je nepřímotopný výměník s elektrokotlem 
24 kW.  

- Počet umývaných vozidel  max. 30 ks/den 
- Celková spotřeba mycí vody max. 120 l/vozidlo, max. 3 600 l/den,   

prům. 1 296 m3/rok (360 dnů v roce)  
 
Parametry mycího zařízení (2 kusy):  

- typ                              vysokotlaké mycí stacionární zařízení, bez ohřevu 
- průtok     460 - 900 l/hod 
- pracovní tlak    180 bar 
- max. teplota vody   70 °C 
- příkon     6,4 kW  

  
Rozvod tlakové vody od vysokotlakých mycích agregátů je k otočným karuselům, které jsou 

umístěny na stropě v mycích boxech ručního mytí.  

Odpadní voda odtéká v každém mycím boxu ručního mytí do sedimentačního kanálu 620 x 
4030 mm a z těchto kanálů do sedimentačního kanálu portálové mycí linky.     

 
 
b) Mytí portálovou mycí linkou 
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Pracoviště je určeno pro automatické mytí portálovou mycí linkou s vysokotlakým mytím 

60 bar. 

- Počet umývaných vozidel  max. 30 ks/den 
- Celková spotřeba mycí vody max. 160 l/vozidlo, max. 4 800 l/den,   

prům. 1 728 m3/rok (360 dnů v roce)  
 

Odpadní voda z mytí portálovou mycí linkou stéká do středového sedimentačního kanálu 620 
x 7030 mm. V tomto sedimentačním kanále dochází k usazení hrubých mechanických nečistot. 
Z kanálu přepadá znečištěná voda společně se znečištěnou vodou z ručního mytí do sedimentační 
nádrže o objemu 6 m3, kde dochází k usazení mechanických nečistot ve vznosu. Z této nádrže odté-
ká do sedimentační nádrže dělené o objemu 6 m3, kde se odloučí volné lehké kapaliny. Ze sedimen-
tační nádrže dělené o objemu 6 m3 přepadá znečištěná voda do sedimentační nádrže dělené o ob-
jemu 9 m3, první komory, ze které je voda dodávána k pískové filtraci k vyčištění na požadované pa-
rametry a opětovnému použití v mycím procesu.  

Přepadem v této nádrži přepadá přebytečná voda do druhé komory sedimentační nádrže 
a z této komory je voda čerpána do flotační čistírny AQUASTAR 1.0 (viz následující text) k vyčištění 
na hodnoty kanalizačního řadu a gravitačně do tohoto řadu odtéká.  

 
 
♦ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD  
 

Čistírna odpadních vod je určena zejména na čištění vod z mytí automobilů a jiné techniky. 
Čistírna je zejména výhodná pro vody s vysokými obsahy ropných látek C10-C40 a při kombinaci 
mytí s dekonzervací nových vozů. Vstupní znečištění C10-C40 může dosahovat až 5 000 mg/l. 

- Parametry čistírny: 
 
- Typ                          AQUASTAR 1.0  
- Výkon    1 m3/hod 
- Rozměr                   1200 x 600 x 1950 mm (d x š x v) 

 
- Popis technologie ČOV: 

 
Čistírna sestává z flotační věže se stíracím mechanizmem flotační pěny, hlavního podávacího 

čerpadla, dávkovacích čerpadel na chemikálie, nádrží na chemikálie, měřící sondy pH čištěné vod-
ním paprskem, pojízdné dehydratační jednotky, rozvaděče elektro s řídícím počítačem a hydraulic-
kých rozvodů.  

Čistírna odstraňuje ze znečištěné vody emulgované uhlovodíky a tuky. Toto se děje pomocí 
emulzního štěpení se současnou flotací. Podstatou čistícího účinku je sorpční proces, který spočívá 
v zachycení nečistot na povrchu sorbentu a následné oddělení vzniklého kalu od čisté vody flotací. 

Do znečištěné vody se přidává štěpící prostředek, který reaguje s emulgovanými uhlovodíky 
nebo tuky a váže se na vločky. V tlakové vodě je nasycen vzduch, který se při expanzi přes vstřiko-
vací trysku uvolní, vytvoří malé bublinky, které ulpívají na vločkách. Ty jsou vynášeny působením flo-
tačního efektu na vodní hladinu flotační věže. 

Znečištěná voda z ručního mytí se zachycuje v obou boxech v sedimentačních kanálech umís-
těných v ose boxů, kde dojde k usazení hrubých mechanických nečistot a částečně i volných olejů. 

Ze sedimentačních kanálů odchází čištěná voda do sedimentačního kanálu portálové mycí lin-
ky a společně s odpadní vodou z mytí portálovou mycí linkou do sedimentační betonové nádrže ne-
dělené o objemu 6 m3, kde dochází k odsazení mechanických nečistot ve vznosu. Ze sedimentační 
nádrže nedělené přepadá znečištěná voda do sedimentační nádrže dělené o objemu 6 m3, kde po-
mocí odlučovače lehkých kapalin dojde k odloučení těchto látek. Z této sedimentační nádrže přepadá 
znečištěná voda gravitačně do první komory sedimentační nádrže dělené o objemu 9 m3. 

Z této první komory nádrže je ponorným čerpadlem dodávána znečištěná voda do přečerpá-
vací nádrže pískové filtrace. Z přečerpávací nádrže čerpá znečištěnou vodu čerpadlo pískové filtrace 
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a dodává jí do pískové filtrace, kde je čištěna na požadované parametry vody vhodné pro recyklaci. 
Voda pro recyklaci je ukládána v nadzemní plastové zásobní nádrži o objemu 3 m3. 

Poslední oplach vozidel je prováděn v mycích boxech řadovou vodou a v portálové mycí lince 
osmotickou vodou. Právě o vodu použitou na poslední oplach narůstá objem vody v mycím okruhu 
a toto přebytečné množství přepadá gravitačně do druhé komory podzemní betonové nádrže dělené 
9 m3. 

Z této druhé komory je ponorným čerpadlem znečištěná voda čerpána do přerušovací nádrže 
čistírny odpadních vod a z ní nasávána hlavním čerpadlem čistírny a zároveň u sání tohoto čerpadla 
sycena vzduchem. Znečištěná, vzduchem nasycená voda s nadávkovanými provozními chemikálie-
mi je pod tlakem dopravena do směšovače, odkud do flokulačního válce, ve kterém dochází řízenou 
rotací kapaliny k vyvločkování sorbentu a shlukování vloček. Vločky nečistot vyplouvají na hladinu 
flotační nádrže a kal kašovité konzistence je shrabovaný shrabovacím zařízením do dehydratační 
jednotky, kde dojde k jeho odvodnění. 

K zamezení hnilobných procesů je do mycího okruhu zařazen dezinfekční okruh, kterým se do 
znečištěné vody programově dávkuje dezinfekční prostředek. 

Voda vyčištěná na požadované parametry odtéká samotížně z flotační nádrže přes vyrovná-
vací nádrž do navrhované areálové kanalizace. 

 

Tabulka č. 1.  - Parametry vyčištěné vody 

Parametr Požadavek kanalizačního řádu  
na max. znečištění (mg/l) 

Znečištění max. vyčištěné vody 
(mg/l) 

pH 6,0 – 9,0 6,5 – 8,0 
Nerozp. látky 700 400 
C10 – C40 (NEL) 10,0 5,0 
 
 
 
♦ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY 
 

Stávající zdroj chladu není schopen svou kapacitou pokrýt požadovaný výkon současných od-
běrů a napojení nových VZT ani klimatizaci lůžkové části FNO. Nedostatečný výkon pro zajištění od-
povídajícího komfortu vyvolává nároky na vyšší výkon centrálního zdroje chladu. Tyto okolnosti určily 
zadávací výkon pro zvýšení kapacity Centrálního zdroje chladu o 2 MWch s případným dalším nárůs-
tem. 

Na základě výpočtu ekonomické efektivnosti a srovnání parametrů bylo navrženo absorpční 
chlazení se zdrojem tepla z kogenerační jednotky/trigenerace na bázi kogenerační jednotky (KGJ) 
2000/2000 kWe/kWt v plánované novostavbě parkovacího objektu, doplněné kompresorovou chladící 
jednotkou ze stávající strojovny chlazení.  

Využití odpadního tepla, které je beze zbytku dodáno do absorpčního chlazení (ACH) a ohřevu 
teplé vody zvyšuje efektivitu navrženého řešení. Pro využití ACH/KGJ je významnou předností vyšší 
teplota spalin, která zvyšuje účinnost výroby chladu. 

Technologické zařízení chlazení je navrženo ve třech jednotkách, každá s výkonem 1 MWch. 
Všechny jednotky budou umístěny v suterénu připravovaného parkovacího objektu.  

Dvě jednotky budou využívat teplo z KGJ/trigenerace.  

Třetí bude napojena na teplo ze solárních panelů umístěných na střeše parkovacího objektu, 
které budou vytvářet stínění horního stání. Teplota vody ze solárních panelů (110 °C) může zvyšovat 
teplotu z CZT (80 °C) nebo přímo napájet jednotku absorpčního chlazení. 
 

Plocha střechy parkovacího objektu cca 4010 m2; velikost umístěných solárních kolektorů mů-
že být 1 670 až 1 850 m2. 

Roční množství získaného tepla se bude pohybovat v rozmezí 760 až 1200 MWht v závislosti 
na konkrétním návrhu. Solární výkon kolektorového pole může být  0,9 až 1,3 MWt (v teple).  
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Údaje o provozu 
 
♦ Parkovací dům bude v provozu nepřetržitě, přítomnost obsluhy se předpokládá pouze v denní 

době.  
 
♦ Myčka vozidel s ČOV bude v provozu pouze v denní době. 
 
♦ Kogenerační jednotky 

- Zařízení bude provozováno 8 - 16 hodin za den pouze v denní době - tedy nikoli od 22.00 do 
6.00 hodin. 
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- Předpokládaná doba provozu je 4 400 hod/rok.  
 

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

♦ Předpokládaný termín zahájení stavby     2017 
♦ Předpokládaný termín dokončení stavby a zahájení provozu  2018 

 
 

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

♦ Kraj: Moravskoslezský kraj  
♦ Obce: Statutární město Ostrava, Městský obvod Poruba 
 

 

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 a správních orgánů, které budou tato 
rozhodnutí vydávat 

♦ Územní rozhodnutí, vydává Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu  
 
♦ Souhlas k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, Magistrát města Ostravy, 

odbor ochrany životního prostředí  
 

♦ Stavebního povolení, vydává Úřad městského obvodu Poruba - Stavební úřad 
 

♦ Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, vydává Úřad městského obvodu Poruba 
 
♦ Povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší, vydává Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 

odbor životního prostředí a zemědělství  
 

♦ Kolaudační souhlas, vydává Úřad městského obvodu Poruba - Stavební úřad 
 

♦ Povolení pro vodní díla (ČOV, odlučovač ropných látek) vydává příslušný vodoprávní úřad -
Magistrát města Ostravy, Odbor ochrany životního prostředí  

 
♦ Povolení pro dopravní stavby vydává příslušný odbor dopravy  
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B.II. Údaje o vstupech 

B.II.1. Půda 

Záměr je navrhován na pozemcích parc. číslo 1739/1, 1739/2, 1739/13, 1739/175, 1739/181, 
1739/182, 1739/183, 1739/157, 1739/436, 1739/437, 1739/449, 1739/46 v katastrálním území Poru-
ba.  

Pozemky jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha, ostatní komunikace, stavba, 
zastavěná plocha a nádvoří nebo zeleň (1739/175, 1739/183, 1739/157, 1739/436, 1739/437).  

Pozemky zemědělského půdního fondu ani pozemky určené k plnění funkcí lesa nebudou do-
tčeny. 

 

B.II.2. Voda 

Během výstavby 
 

Voda bude potřeba v době výstavby jednak pro hygienické potřeby pracovníků stavební firmy, 
jednak jako voda technologická (např. pro výrobu betonu, čištění vozovek). Množství vody a způsob 
dodávky bude řešen v plánu organizace výstavby ve vyšším stupni projektové dokumentace stavby. 

 

Během provozu 
 

Potřeba zásobování vodou bude zajištěna prodloužením areálového rozvodu vodovodu. Napo-
jení na stávající vodovod DN 80 z oceli bude na parc.č.1739/1 k.ú. Poruba poblíž kyslíkové stanice. 
Vlastník a správce tohoto vodovodu je FN Ostrava. 

 
♦ Bilance spotřeby vody pro myčku - ruční mytí vozidel 
 

Pro základní mytí při ručním mytí vozidel je používána voda recyklovaná; voda z vodovodního 
řadu je používána pouze na poslední oplach. 

- celková prům. spotřeba mycí vody na 1 automobil    120 l 
- celková prům. spotřeba mycí vody za rok                     1 296 m3 

 
z toho: 

- spotřeba recyklované vody na 1 automobil                100 l 
- spotřeba vody z vod. řadu na 1 automobil                  20 l 

 
Kapacitní údaje: 
 

- prům. spotřeba mycí vody                  0,033 l/s 
- max. spotřeba mycí vody                  0,35 l/s  
- prům. spotřeba vody z vod. řadu    0,014 l/s 
- max. spotřeba vody z vod. řadu     0,016 l/s 
- max. spotřeba vody z vod. řadu             60 l/hod 
- max. spotřeba vody z vod. řadu za den (30 vozidel/den)   1,8 m3/den   
- průměrná spotřeba vody z vod. řadu za rok            648 m3/rok 

 
 
♦ Bilance spotřeby vody pro myčku - mytí portálovou mycí linkou 
 

Pro základní mytí je používána voda recyklovaná. Čerstvá voda z vodovodního řadu je použí-
vána na závěrečný oplach vozidla mytého portálovou mycí linkou jako osmotická voda. 

- celková prům. spotřeba mycí vody na 1 automobil    160 l 
- celková prům. spotřeba mycí vody za rok                  1 728 m3 
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Z toho: 
- spotřeba recyklované vody na 1 automobil                   120 l 
- spotřeba osmotické vody (z vod. řadu) na 1 automobil      40 l 

 
Kapacitní údaje: 

- spotřeba mycí vody      0,11 l/s 
- max. spotřeba mycí vody       0,13 l/s 
- prům. spotřeba (osmotické) vody z vod. řadu   0,001 l/s 
- max. spotřeba (osmotické) vody  z vod. řadu   0,027 l/s 
- max. spotřeba vody z vod. řadu za den (30 vozidel/den)   1,2 m3/den 
- průměrná spotřeba vody  z vod. řadu    432 m3/rok  

 

Tabulka č. 2.  - Bilance spotřeby vody z vodovodního řadu pro mytí vozidel 

Zařízení Průměrná spotřeba vody za rok 
ruční mytí vozidel 648 m3/rok 
mytí portálovou mycí linkou 432 m3/rok 
 

Kromě vody na mytí vozidel bude potřeba malé množství vody pro sociální zařízení u vjezdu 
do parkovacího objektu, a také pro chlazení KGJ. 

 

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

Surovinové a energetické zdroje během výstavby 

Druh a množství stavebních materiálů, surovin a energií je dáno charakterem a velikostí sta-
vebního objektu a jeho vnitřním vybavením. Specifikace bude provedena ve vyšším stupni projektové 
dokumentace stavby. 

Myčka vozidel, ČOV, kogenerační jednotky a solární panely budou řešeny samostatnými do-
dávkami kompletních technologií od jednotlivých dodavatelů. 

 
Suroviny během provozu 
 

Pro provoz parkovacího domu nebude potřeba pravidelná dodávka surovin. Budou používány 
pouze materiály pro údržbu a servis zařízení a pro úklid.  

Do provozu myčky (portálová automatická myčka) budou dodávány mycí a čisticí prostředky 
dle potřeby. Bude se jednat o přípravky doporučené dodavatelem konkrétní technologie. Jejich druhy 
a množství nebyly v této fázi přípravy záměru prozatím stanoveny. 

Obdobná situace bude při provozu ČOV. Také zde budou do technologie dodávány speciální 
chemické přípravky dle propozic výrobce /dodavatele konkrétního zařízení. Jejich druhy a množství 
nebyly v této fázi přípravy záměru prozatím stanoveny.    

 
Elektrická energie 
 

Zásobování novostavby parkovacího objektu el. energií bude prováděno v napěťové hladině 
NN 0,4 kV prostřednictvím přípojky NN ze stávající podružné transformační stanice 22/0,4 kV, situo-
vané v energobloku EGB1 areálu FNO Poruba.  

Spotřeba elektrické energie bude kryta z výkonové rezervy odběru FNO bez nároku na navý-
šení spotřeby ze strany provozovatele distribuční soustavy. Přípojka bude zajišťovat napájení no-
vostavby elektřiny ze základního zdroje (MDO - síť) a z náhradního zdroje (dieselagregát v EGB1).  
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Tabulka č. 3.  - Bilance odběru el. energie   

 
Pozn.: Obvody MDO - základní napájení/síť, obvody DO - napájení zajištěné z náhradního zdroje 
(dieselagregát) 

 

♦ Předpokládaná spotřeba elektrické energie pro parkovací objekt celkem: cca 103 MWh/rok 
 
 
 
Zemní plyn 
 

Zemní plyn bude spalován ve dvou kogeneračních jednotkách těchto rozhodujících technic-
kých parametrů (údaje se vztahují na jednu jednotku):  

- Jmenovitý elektrický výkon:    2 000 kWel 
- Tepelný výkon:      2 154 kWtep 
- Příkon v palivu:      4 577 kW 
- Celková účinnost:      90,8 % 
- Jmenovitá spotřeba zemního plynu:   485 mN

3/hod 
 

Při předpokládané době ročního provozu KGJ 4 400 hod/rok bude spotřeba zemního plynu pro 
jednu jednotku 2 134 tis. m3 za rok, celkem pro 2 jednotky 4 268 tis. m3 za rok. 

 

Vytápění 

Objekt hromadných garáží nebude vytápěn - jedná se o prostor s otevřeným pláštěm, který je 
přirozeně větrán. 

Místnost ostrahy a sociální zázemí bude vytápěno pomocí elektrických přímotopů. 

Technická místnost s technologií myček bude vytápěna elektrickým topením (přímotop) mini-
málně na teplotu 10 °C. Ruční mycí boxy a box portálové myčky budou temperovány tak, aby teplota 
v prostoru neklesla pod 0 °C.  

Strojovna KGJ a ACH bude vyhřívána přímo provozem těchto jednotek. Na odvodu ventilační-
ho vzduchu bude osazeny uzavírací klapky, která budou regulovány pro udržení teploty tak, aby ne-
docházelo k podchlazení nebo k přehřátí zařízení. 

 
Větrání  
 

Parkovací plochy ve všech podlažích parkovacího domu splňují požadavky na přirozené vě-
trání prostor dle ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže. V prostoru hromadných garáží 
se nepředpokládá nutnost využití nuceného větrání. Podrobněji bude posouzeno v dalším stupni pro-
jektové dokumentace. 
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Místnost ostrahy bude větrána přirozeně pomocí instalovaného okna ve fasádě. Přilehlé pro-
story ostrahy (hygienické zázemí, sklad, tech. místnost) budou nuceně podtlakově odvětrány.  

Prostory ručních myček i portálové myčky budou nuceně větrány. Předpokládá se minimálně 
5násobná výměna vzduchu za hodinu. Prostor technického zázemí myček bude nuceně odvětrán. 

Ve strojovně KGJ a ACH je nutno udržovat teplotu v dovolených mezích. Ventilační a spalova-
cí vzduch je nasáván prostřednictvím ventilátoru vstupního vzduchu do vnitřního prostoru kde obté-
káním ochlazuje zařízení a dílem je spalován v motorech. V případě poklesu teploty nasávaného 
vzduchu pod protihlukovým krytem KGJ dochází k částečnému míšení vstupního a výstupního vzdu-
chu. Klapky jsou vzájemně mechanicky propojeny a ovládány společným servo pohonem. Vstupní a 
výstupní otvory vzduchotechniky jsou vhodným způsobem zajištěny uzavíratelnými prvky (vzduchové 
klapky, žaluzie atd.) 

 

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu, intenzity dopravy 

Popis dopravního řešení  
 

Dopravní řešení v rámci areálu FN nebude záměrem významným způsobem měněno. Budou 
zachovány stávající vnitřní areálové obousměrné komunikace v šířce 6,00 m. Nově je řešeno napo-
jení na ulici Dr. Slabihoudka, kdy namísto dvou šikmých sjezdů je navržen jeden kolmý sjezd.  

Nový parkovací objekt bude napojen z obou stran sjezdy na areálové komunikace. Vjezd do 
mycích boxů je napojen samostatným sjezdem na areálovou komunikaci. Areál bude za vjezdem do 
mycích boxů uzavřen závorou. 

Ostatní areálové komunikace nebudou stavbou dotčeny, pouze část areálové komunikace vý-
chodně od parkovacího objektu bude upravena z důvodu správného odvedení vody z povrchu ko-
munikace.  

V areálu je přednost v jízdě řešena jako přednost zprava, nejvyšší dovolená rychlost v areálu 
bude 20 km/h, což bude zajištěno příslušným dopravním značením.  

Pěší doprava zůstane stávající, nově bude vytvořen bezbariérový chodník od autobusové za-
stávky do areálu nemocnice a chodníky propojující východy z parkovacího domu se stávajícími 
chodníky. Část chodníku podél ul. Dr. Slabihoudka bude odsunuta k fasádě parkovacího objektu.  

 
Doprava v klidu  
 

Parkovací objekt bude umístěn v místě stávajícího asfaltového parkoviště o celkové kapacitě 
160 parkovacích stání, která budou tímto zrušena.  

V rámci nového parkovacího objektu je navrženo 523 krytých parkovacích stání (z toho 
24 stání pro imobilní občany a 8 stání pro vozidla osob doprovázejících dítě v kočárku) uvnitř objektu 
a 137 parkovacích stání (z toho 6 stání pro imobilní občany a 2 stání pro vozidla osob doprovázejí-
cích dítě v kočárku) na střeše objektu, která bude umožněno používat pouze v letních měsících.  

Celkový počet parkovacích stání bude tedy 660. 

Před vjezdem do mycích boxů jsou navržena 4 stání pro sanitní vozy čekající na odbavení vo-
zů právě mytých.  

Po dobu výstavby bude v jihovýchodní části areálu nemocnice zajištěno dočasné parkování na 
manipulační ploše, která nahradí stávající parkovací stání, která budou z důvodu výstavby zrušena. 
Celkem se bude jednat o 227 parkovacích stání. 
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INTENZITY DOPRAVY 

Pro účely stanovení intenzit dopravy (současné i prognózované) byl vytvořen model komuni-
kací v okolí záměru - viz následující obrázek. 

 

Obrázek 1: Úseky komunikací v okolí záměru 

 
 

Tabulka č. 4.  - Označení komunikací 

Označení komunikace na obr. 1 Název komunikace 

A 17. listopadu 
B 17. listopadu 
C 17. listopadu 
D K Myslivně 
E Dr. Slabihoudka 
F Studentská 
G Dr. Slabihoudka 
H Dr. Slabihoudka 
I Příjezd k parkovacímu domu 
J Vnitroareálová komunikace  
K Parkoviště/parkovací dům 
L Studentská 
M Studentská 

 
Třída 17. listopadu je komunikací I. třídy (I/11), ulice Studentská, Dr. Slabihoudka a K. Mysliv-

ně jsou místními komunikacemi II. třídy.   
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♦ A. Stávající intenzita dopravy 
 

Intenzita dopravy na stávajících komunikacích v současné době byla stanovena dvojím způ-
sobem: 

a) tam, kde bylo provedeno celostátní sčítání dopravy ŘSD, byly využity jeho výsledky z roku 2010; 
tyto hodnoty byly upraveny pro aktuální rok 2016; 

b) tam, kde tyto výsledky nejsou k dispozici, bylo provedeno informativní sčítání dopravy dne 
9. 9. 2016 (obvyklý pracovní den) a na základě tohoto informativního sčítání dopravy byly stano-
veny denní intenzity dopravy na jednotlivých komunikacích.  

Pro stanovení celkových denních intenzit dopravy na těchto komunikacích byla využita meto-
dika Centra dopravního výzkumu, v.v.i. a to zejména tyto části: 

- TP 225: PROGNÓZA INTENZIT AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY (II. VYDÁNÍ) 
- TP189: STANOVENÍ INTENZIT DOPRAVY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (II. VYDÁNÍ) 

 
V těchto metodikách je dostatek podkladů pro přepočet intenzit dopravy zjištěných při informa-

tivním sčítání na intenzity celodenní.  

 

Tabulka č. 5.  - Intenzita dopravy na komunikacích v okolí záměru, voz/den - stávající stav 

Označení komunikace OA LNA TNA Autobusy 

A 17. listopadu 15 808 1 080 1 004 141 
B 17. listopadu 15 808 1 080 1 004 141 
C 17. listopadu 15 808 1 080 1 004 141 
D K Myslivně 6 575 339 48 379 
E Dr. Slabihoudka 6 575 339 48 379 
F Studentská 7 619 435 145 442 
G Dr. Slabihoudka 3 072 97 48 442 
H Dr. Slabihoudka 5 223 242 97 442 
I Příjezd k parkovacímu domu 0 0 0 0 
J Vnitroareálová komunikace  1 600 171 0 0 
K Parkoviště/parkovací dům 800 0 0 0 
L Studentská 4 381 147 49 207 
M Studentská 4 889 294 147 69 

OA = osobní automobily, LNA = lehké nákladní automobily, TNA = těžké nákladní automobily. 
 

 

♦ B. Podíl provozu stávajícího povrchového parkoviště ve stávajícím stavu (v místě parkova-
cího domu) na stávající dopravní zátěži 

 
- Intenzita dopravy 

a) Na stávajícím parkovišti se uvažuje s obrátkovostí 5x na jedno parkovací místo/den 
b) Stávající počet parkovacích míst = 160 
c) Celkový počet jízd za den = 5 x 160 x 2 = 1 600 jízd OA/den (800 příjezdů a 800 odjezdů za den) 

 

- Směrovost dopravy 
a) Uvažovalo se, že v současné době přijedou a odjedou všechna vozidla přes hlavní bránu – tedy 

po komunikaci J. 
b) Dále se rozdělí na 30 % na komunikaci G a 70 % na komunikaci H. 
c) Proud vozidel z komunikace G (30 %) se rozdělí na 10 % na komunikaci D a dále na C a 20 % na 

komunikaci F. 
d) Proud vozidel z komunikace H (70 %) se rozdělí na 30 % na komunikaci A a 40 % na komunikaci 

B a dále na C. 
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Na základě výše uvedených postupů byly stanoveny intenzity dopravy, kterými se podílí pro-
voz stávajícího parkoviště na stávající intenzitě dopravy, které jsou uvedeny v následující souhrnné 
tabulce. 

Tabulka č. 6.  - Intenzita dopravy spojená s provozem parkovacích stání 

Označení komunikace 
Provoz stávajícího 

parkoviště 
Provoz nového 

parkovacího domu 

OA/den OA/den 
A 17. listopadu 480 1 386 
B 17. listopadu 640 347 
C 17. listopadu 800 2 310 
D K Myslivně 160 1 964 
E Dr. Slabihoudka 160 1 825 
F Studentská 320 924 
G Dr. Slabihoudka 480 1 178 
H Dr. Slabihoudka 1 120 1 386 
I Příjezd k parkovacímu domu 0 3 788 
J Vnitroareálová komunikace  1 600 832 
K Parkoviště/parkovací dům 800 2 310 
L Studentská 160 462 
M Studentská 160 462 

OA = osobní automobily 
 
 
♦ C. Intenzita dopravy vyvolaná provozem nového parkovacího domu 
 

- Intenzita dopravy 
 
a) v novém parkovacím domě se uvažuje s obrátkovostí 3,5x na jedno parkovací místo/den 
b) nový počet parkovacích míst: 660 
c) celkový počet jízd: 3,5 x 660 x 2 = 4 620 jízd OA/den (2 310 příjezdů a 2 310 odjezdů za den) 
 

- Směrovost dopravy 
 

Do nového parkovacího domu jsou dva vjezdy a dva výjezdy. Oba vjezdy slouží pro veřejnost 
i personál nemocnice. Výjezd v severovýchodním rohu parkovacího objektu bude sloužit pouze pro 
personál nemocnice (výjimečně), veřejnost bude vyjíždět z objektu parkovacího domu přímo ulici 
Dr. Slabihoudka. Pro zjednodušení se předpokládalo, že personál nemocnice parkující v novém ob-
jektu bude také vyjíždět rovnou na komunikaci Dr. Slabihoudka. Z tohoto důvodu bylo zapotřebí vy-
hodnotit zvlášť příjezdy do nového parkovacího objektu a zvlášť odjezdy.  

 
- Příjezdy (2 310 příjezdů/den) 

 
a) 30 % vozidel přijede ze směru komunikace A 
Z tohoto počtu se předpokládá, že 50 % vozidel bude projíždět hlavní branou – tedy dále z A po 
komunikaci H a dále J, a dalších 50 % vozidel pojede rovnou k vjezdu do nového parkovacího 
objektu mimo areál nemocnice – tedy dále z A po komunikaci H a dále G – E - I. 
 
b) 20 % ze směru komunikace F (resp. M a L) 
Z tohoto počtu se předpokládá, že 70 % vozidel pojede rovnou k parkovacímu domu tedy z F dále po 
E – I. Zbývajících 30 % vozidel pojede přes hlavní bránu a pokud nenajde místo na stávajících 
zachovaných parkovištích, pojede k parkovacímu domu. Trasa je tedy z komunikace F dále na G - J. 
 
c) 50 % ze směru komunikace C 
Z tohoto počtu se předpokládá, že 70 % vozidel pojede rovnou k parkovacímu domu tedy z C dále po 
D – I. Zbývajících 30 % vozidel pojede přes hlavní bránu a pokud nenajde místo na stávajících 
zachovaných parkovištích, pojede k parkovacímu domu. Trasa je tedy z komunikace C dále na B – H 
- J. 
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- Odjezdy (2 310 odjezdů/den): 
 
a) 30 % vozidel chce odjet do směru komunikace A. Trasa z parkovacího domu těchto vozidel 

je po výjezdu I a dále E – G – H - A 
b) 20 % vozidel chce odjet do směru komunikace F. Trasa z parkovacího domu těchto vozidel 

je po výjezdu I a dále E – F – M (resp. L) 
c) 50 % vozidel chce odjet do směru komunikace C. Trasa z parkovacího domu těchto vozidel 

je po výjezdu I a dále D – C 
 

Na základě výše uvedených postupů byly stanoveny intenzity dopravy, kterými se bude podílet 
provoz nového parkovacího domu na intenzitě dopravy. Tyto intenzity jsou uvedeny v následující 
souhrnné tabulce. Přitom se neuvažoval přepočet na následující roky a přirozený nárůst intenzity do-
pravy. Rok 2016 byl brán jako výpočtový. 

 

Tabulka č. 7.  - Intenzita dopravy na komunikacích v okolí záměru, voz/den - výhledový stav 

Označení komunikace OA LNA TNA Autobusy 

A 17. listopadu 16 714 1 080 1 004 141 
B 17. listopadu 15 515 1 080 1 004 141 
C 17. listopadu 17 318 1 080 1 004 141 
D K Myslivně 8 379 339 48 379 
E Dr. Slabihoudka 8 240 339 48 379 
F Studentská 8 223 435 145 442 
G Dr. Slabihoudka 3 770 97 48 442 
H Dr. Slabihoudka 5 489 242 97 442 
I Příjezd k parkovacímu domu 3 788 0 0 0 
J Vnitroareálová komunikace  832 171 0 0 
K Parkoviště/parkovací dům 2 310 0 0 0 
L Studentská 4 683 147 49 207 
M Studentská 5 191 294 147 69 

OA = osobní automobily, LNA = lehké nákladní automobily, TNA = těžké nákladní automobily 
 
 
♦ D. Intenzita dopravy během výstavby 
 

Během výstavby bude doprava spojena s dovozem stavebních materiálů, technického 
a technologického vybavení. Jelikož v současné fázi přípravy stavby nejsou známa celková množství 
stavebních materiálů, předpokládá se, že v období výstavby bude zapotřebí 40 jízd nákladních au-
tomobilů a 20 jízd osobních automobilů v denní době. 

Vozidla stavby budou využívat pouze vjezd z ulice Dr. Slabihoudka, tak aby co nejméně rušily 
provoz nemocnice.  
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B.III. Údaje o výstupech 

B.III.1. Ovzduší 

Zdroje znečišťování ovzduší během výstavby 
 

V období výstavby budou zdrojem znečištění ovzduší stavební mechanizmy a nákladní auto-
mobily přivážející stavební materiály a technologie. Hlavní znečišťující látkou ve výfukových plynech 
automobilů jsou oxidy dusíku. 

Plošným zdrojem znečištění, zejména prachu (tuhých znečišťujících látek), bude prostor vlast-
ního staveniště (zejména v období zemních prací), z části se bude jednat i o tzv. druhotnou prašnost. 

Bodové zdroje znečišťování ovzduší v průběhu výstavby nevzniknou. Liniové zdroje znečišťo-
vání ovzduší vzniknou provozem nákladní techniky při návozu stavebního materiálu. Jelikož 
v současné fázi přípravy stavby nejsou známa celková množství stavebních materiálů, předpokládá 
se, že v období výstavby bude zapotřebí 40 jízd nákladních automobilů a 20 jízd osobních automobi-
lů. Provoz dopravy bude pouze v denní době (6:00 – 22:00).  

Celková délka realizace záměru se předpokládá 10 měsíců, z toho 7 měsíců vlastní stavba 
a 3 měsíce instalace technologického vybavení. 

 
Bodové zdroje znečišťování ovzduší - během provozu (po realizaci záměru)  
 

Bodovými zdroji emisí budou v rámci záměru dvě kogenerační jednotky těchto rozhodujících 
technických parametrů (údaje se vztahují k jedné jednotce):  

Jmenovitý elektrický výkon:    2 000 kWel 
Tepelný výkon:      2 154 kWtep 
Příkon v palivu:      4 577 kW 
Celková účinnost:      90,8 % 
Jmenovitá spotřeba zemního plynu:   485 mN

3/hod 
 

KGJ ve FN Ostrava budou vyjmenovaným zdrojem dle přílohy č.2 k zákonu č.201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší. Budou spadat pod kód 1.2. "Spalování paliv v pístových spalovacích motorech 
o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nad 5 MW". Bude potřeba pro ně získat povolení provozu, 
které vydává Krajský úřad Moravskoslezského kraje.  

 
 
♦ Výpočet emisí 
 

Při spalování zemního plynu se předpokládá produkce emisí charakteristických pro spalování 
tohoto druhu paliva, tedy NOx a CO. Emise CO nejsou následně dále modelově vyhodnocovány, ne-
boť z pohledu imisní zátěže je provoz takovýchto zdrojů obvykle nevýznamný.  

Množství emisí z kogeneračních jednotek je vyčísleno na základě znalosti spotřeby zemního 
plynu při jmenovitém výkonu kogenerační jednotky. Tomuto množství spalovaného plynu lze na zá-
kladě stechiometrie spalování určit množství spalin v podmínkách platnosti emisních limitů pro KGJ 
(tedy 5% O2, normální podmínky, suchý plyn).  

V rámci předaných podkladů je garantováno plnění emisních koncentrací NOx a CO ve spali-
nách KGJ. Na základě součinu hodnoty množství spalin a těchto garantovaných hodnot lze vyčíslit 
množství emisí při hodinovém provozu jednotky na jmenovitém výkonu. Při znalosti ročního využití 
zdroje lze určit také roční emise.  

Výpočet pro jednu KGJ:  

Spotřeba plynu při jmenovitém výkonu jednotky:   485 mN
3/hod 

Měrné množství spalin v podmínkách platnosti EL:  11,994 mN
3
spalin/mN

3
plynu 

Hodinová produkce spalin:     5 817,1 mN
3
spalin/hod 

Garantovaná výstupní koncentrace NOx:   100 mg/mN
3 

Garantovaná výstupní koncentrace CO:   300 mg/mN
3 

Maximální hodinová produkce emisí NOx:   581,7 g/hod 
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Maximální hodinová produkce emisí NOx:   1 745,1 g/hod 
Uvažovaná doba ročního provozu KGJ:   4 400  hod/rok 
 
Maximální roční produkce emisí NOx:   2,560 tun/rok x 2 = 5,12 tun/tok 
Maximální roční produkce emisí CO:   7,679 tun/rok x 2 = 15,36 tun/rok 

 

 
Liniové zdroje znečišťování ovzduší během provozu (po realizaci záměru) 
 

Liniovým zdrojem emisí se v tomto případě rozumí pohyb vozidel po zájmových komunikacích 
v lokalitě.   

V rámci zpracování rozptylové studie (viz přílohu č. 3 oznámení) bylo provedeno místní šetření 
v areálu Fakultní nemocnice a bylo zjištěno, že systém parkování je v současné době značně chao-
tický a počet parkovacích míst uvnitř areálu je pro potřeby provozu nemocnice nedostatečný. Dochá-
zí často k tomu, že automobil přijíždějící dovnitř areálu hledá dlouhé minuty parkovací místo, někdy 
dokonce neúspěšně a opět vyjíždí z areálu ven.  

Snahou při posuzování vlivů na ovzduší bylo vyhodnotit změnu v intenzitách dopravy na ko-
munikacích v lokalitě a až tuto změnu následně modelovat rozptylovým modelem. Jednalo se tedy 
o následující postup:  

a) Stanovení intenzity dopravy na stávajících komunikacích a při provozu stávajícího pozemního 
parkoviště v areálu Fakultní nemocnice. 

b) Stanovení podílů a intenzit dopravy, kterými se na těchto celkových intenzitách dopravy podílí 
provoz FN (ne všichni účastníci provozu na okolních komunikacích jedou do areálu FN). 

c) Stanovení podílů a intenzit dopravy, kterými se do celkových intenzit dopravy promítne provoz 
nového parkovacího domu. 

d) Provedeme-li následně matematickou operaci a) – b) + c), dostaneme intenzitu dopravy na 
sledované komunikaci po výstavbě a zprovoznění parkovacího domu.  

 
Schéma komunikační sítě v okolí záměru, zmíněné intenzity dopravy a postupy získání údajů 

jsou uvedeny výše v textu v kapitole B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu a také 
v rozptylové studii (příloha č. 3 oznámení, kap. 3.3). - Zde je jen odkaz z toho důvodu, aby se na ně-
kolika místech oznámení neobjevoval zcela identický text a tabulky.  

 

Tabulka č. 8.  - Přehled sledovaných znečišťujících látek 

Látka Zdroj v rámci záměru 

NO2 (v emisích NOx) spalovací zdroje (KGJ), doprava 
PM10 (v emisích TZL) doprava 
PM2,5 (v emisích TZL) doprava 
Benzen doprava 
Benzo(a)pyren doprava 
 
Podrobná charakteristika uvedených sledovaných znečišťujících látek je součástí kap. 3.6.2. 

rozptylové studie. 
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Tabulka č. 9.  - Emise z dopravy po sledovaných komunikacích ve stávajícím stavu bez rea-
lizace parkovacího domu 

Označení komunikace 
NOx PM10 PM2,5 BEN B(a)P 

g/den/m g/den/m g/den/m g/den/m µg/den/m 

A 17. listopadu 29,996 5,269 3,532 1,115 258,905 
B 17. listopadu 24,747 4,503 2,885 0,663 139,197 
C 17. listopadu 24,747 4,503 2,885 0,663 139,197 
D K Myslivně 5,879 1,884 0,732 0,063 60,976 
E Dr. Slabihoudka 5,879 1,884 0,732 0,063 60,976 
F Studentská 7,258 1,901 0,806 0,076 69,013 
G Dr. Slabihoudka 13,526 4,517 2,213 0,168 59,460 
H Dr. Slabihoudka 14,183 3,704 2,030 0,245 62,291 
I Příjezd k parkovacímu domu 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
J Vnitroareálová komunikace  1,078 1,323 0,366 0,029 25,262 
K Parkoviště/parkovací dům 0,555 0,860 0,241 0,029 13,857 
L Studentská 3,575 1,930 0,635 0,041 47,593 
M Studentská 3,358 1,762 0,592 0,047 48,957 

 

Tabulka č. 10.  - Emise z dopravy po sledovaných komunikacích ve výhledovém stav po rea-
lizaci parkovacího domu 

Označení komunikace 
NOx PM10 PM2,5 BEN B(a)P 

g/den/m g/den/m g/den/m g/den/m µg/den/m 

A 17. listopadu 30,796 5,396 3,616 1,172 268,586 

B 17. listopadu 24,544 4,471 2,864 0,652 137,512 

C 17. listopadu 25,793 4,670 2,987 0,717 147,927 

D K Myslivně 6,585 1,599 0,694 0,078 65,635 

E Dr. Slabihoudka 6,531 1,620 0,697 0,076 65,273 

F Studentská 7,495 1,786 0,789 0,080 70,347 

G Dr. Slabihoudka 14,010 4,239 2,174 0,194 59,227 

H Dr. Slabihoudka 14,368 3,653 2,029 0,254 62,872 

I Příjezd k parkovacímu domu 2,625 1,385 0,490 0,136 33,453 

J Vnitroareálová komunikace 0,696 1,165 0,313 0,016 19,714 

K Parkoviště/parkovací dům 3,201 0,369 0,278 0,166 24,982 

L Studentská 3,694 1,874 0,626 0,043 48,266 

M Studentská 3,476 1,717 0,587 0,049 49,763 

Poznámka: Emise PM10 a PM2,5 se vyčíslují včetně resuspenze, u které je nutné znát také intenzitu 
stávající dopravy. Metodika výpočtu celkových emisí prašných částic z liniových zdrojů je závislá na 
celé řadě vstupních parametrů, jako jsou poměry nákladních a osobních vozidel, jejich hmotnosti 
apod. Vzhledem k tomu se může stát, že výpočtový program vrátí jako výsledné hodnoty i přes vyšší 
intenzitu dopravy například nižší emise PM10 než při intenzitě dopravy nižší.  

V případě pohybů vozidel v novém krytém parkovacím domě (komunikace K) se uvažovalo pouze 
s primárními emisemi bez resuspenze.  

 
 
  



Strana 28 

Novostavba parkovacího objektu v areálu FN Ostrava - oznámení záměru (EIA) 
2016 0158 

B.III.2. Odpadní vody 

Při provozu záměru bude vznikat odpadní voda: 

- technologická (z myčky vozidel), 
- splašková (ze sociálního zařízení u vjezdu do parkovacího objektu), 
- dešťová (z parkovacího domu, z komunikací a zpevněných ploch).  

 
 
Technologické odpadní vody 
 

Všechny technologické odpadní vody z ručního mytí vozidel a mytí portálovou mycí linkou bu-
dou svedeny do podzemních sedimentačních nádrží o objemu 6 m3, 6 m3 a 9 m3 a čištěny v čistírně 
technologických odpadních vod na dané hodnoty.  

 
♦ Popis činnosti čistícího a recyklačního okruhu 
 

Ze sedimentačních kanálů odchází čištěná voda do sedimentačního kanálu portálové mycí lin-
ky a společně s odpadní vodou z mytí portálovou mycí linkou do sedimentační betonové nádrže ne-
dělené o objemu 6 m3, kde dochází k odsazení mechanických nečistot ve vznosu. Ze sedimentační 
nádrže nedělené přepadá znečištěná voda do sedimentační nádrže dělené o objemu 6 m3, kde po-
mocí odlučovače lehkých kapalin dojde k odloučení těchto látek. Z této sedimentační nádrže přepadá 
znečištěná voda gravitačně do první komory sedimentační nádrže dělené o objemu 9 m3. 

Z této první komory nádrže je ponorným čerpadlem dodávána znečištěná voda do přečerpá-
vací nádrže pískové filtrace. Z přečerpávací nádrže čerpá znečištěnou vodu čerpadlo pískové filtrace 
a dodává jí do pískové filtrace, kde je čištěna na požadované parametry vody vhodné pro recyklaci. 
Voda pro recyklaci je ukládána v nadzemní plastové zásobní nádrži o objemu 3 m3. 

Poslední oplach vozidel je prováděn v mycích boxech vodou odebíranou z vodovodního řadu 
a v portálové mycí lince osmotickou vodou. Právě o vodu použitou na poslední oplach narůstá objem 
vody v mycím okruhu, a toto přebytečné množství přepadá gravitačně do druhé komory podzemní 
betonové nádrže dělené 9 m3. 

Z této druhé komory je ponorným čerpadlem znečištěná voda čerpána do přerušovací nádrže 
čistírny odpadních vod a z ní nasávána hlavním čerpadlem čistírny, a zároveň u sání tohoto čerpadla 
sycena vzduchem. Znečištěná, vzduchem nasycená voda s nadávkovanými provozními chemikálie-
mi je pod tlakem dopravena do směšovače, odtud do flokulačního válce, ve kterém dochází řízenou 
rotací kapaliny k vyvločkování sorbentu a shlukování vloček. Vločky nečistot vyplouvají na hladinu 
flotační nádrže a kal kašovité konzistence je shrabovaný shrabovacím zařízením do dehydratační 
jednotky, kde dojde k jeho odvodnění. 

K zamezení hnilobných procesů je do mycího okruhu zařazen dezinfekční okruh, kterým se do 
znečištěné vody programově dávkuje dezinfekční prostředek. 

Voda vyčištěná na požadované parametry odtéká samotížně z flotační nádrže přes vyrovná-
vací nádrž do navrhované areálové kanalizace. 

Popis zařízení je uveden rovněž v kapitole B.I.6. 

 
♦ Bilance odpadních vod z myčky a jejich znečištění 
 

Množství odpadní vody vyčištěné čistírnou AQUASTAR 1.0 a odpouštěné do kanalizace je 
dáno množstvím spotřebované vody z vodovodního řadu použité na poslední oplach automobilu, tj. 
cca 20 l/vozidlo při ručním mytí vozidel a cca 40 l/vozidlo (osmotická voda) při mytí portálovou mycí 
linkou.  

- průměrné odpouštěné množství vody      0,04 l/s 
- max. odpouštěné množství vody za vteřinu    0,26 l/s 
- max. odpouštěné množství vody za hodinu              936 l/hod 
- max. odpouštěné množství vody za den    1,8 m3/den                 
- průměrné množství odpouštěné vody za rok (360 dní)    648 m3/rok 
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Tabulka č. 11.  - Parametry vyčištěné vody 

Parametr 
Požadavek kanalizačního řádu  

na max. znečištění (mg/l) 
Znečištění max. vyčištěné vody 

(mg/l) 
pH 6,0 – 9,0 6,5 – 8,0 
Nerozp. látky 700 400 
C10 – C40 (NEL) 10,0 5,0 
     
 

- Znečištění surové vody a množství kalů  
 

Vzhledem k množství mycí vody 3 024 m3/rok a předpokládanému znečištění surové vody (cca 
400 mg/l nerozpustných látek a 50 mg/l ropných látek) se v sedimentačních jímkách usadí následují-
cí množství kalů: 

- nerozpuštěné látky   3 024 m3/rok x 400 g/m3 = 1 209,6 kg/rok 
- ropné látky    3 024 m3/rok x 50 g/m3 = 151,2 kg/rok 

 
Kal se jako nebezpečný odpad bude odvážet k odstranění cca 2x/rok.  

 
Dešťové vody 
 

Dešťové vody z komunikací, parkoviště a parkovacího objektu budou odvedeny do navrhova-
né areálové jednotné kanalizace, která bude napojena do stávající areálové jednotné kanalizace DN 
300 PVC ve vlastnictví a správě FN Ostrava na parc. č. 1739/182 k.ú. Poruba poblíž bufetu. Areálo-
vá kanalizace FN Ostrava je zaústěna do kanalizace pro veřejnou potřebu ve správě OVAK a.s. 

Znečištěné odpadní vody (z parkovacího objektu - možné úkapy lehkých kapalin, z myčky aut) 
budou předčištěny v odlučovači lehkých kapalin, resp. v ČOV u myčky - viz výše). Hodnoty vypouš-
těné odpadní vody nepřesáhnou povolené přípustné limity znečištění odpadních vod s vyústěním na 
ÚČOV dané kanalizačním řádem kanalizace pro veřejnou potřebu Statutárního města Ostravy.  

Předpokládá se umístění odlučovače OLEOPATOR K, průtok 50 l/s. 

Jedná se o železobetonovou jímku s integrovaným kalovým prostorem o objemu 5 000 l 
a s dokladem tlakové bezpečnosti a vícevrstvou vnitřní povrchovou úpravou. Obsah uhlovodíků C10-
C40 na výstupu je garantován do 5 mg/l.  

Po průchodu odlučovačem budou dešťové vody odvedeny do navrhované areálové kanalizace 
ve vlastnictví a správě FN Ostrava. Areálová kanalizace je následně zaústěna do jednotného kanali-
začního řadu pro veřejnou potřebu, správce OVAK a.s. 

Návrh odlučovače ropných látek: 
 
Jmenovitá velikost odlučovače ropných látek se vypočítá podle vzorce 
NS = fd . (Qr + fx . Qs) = 1 . (47,48 + 1 . 0) = 47,48 l/s, kde jednotlivé symboly znamenají: 
NS  jmenovitá velikost odlučovače 
Qr maximální odtok dešťových vod ( l/s) 
Qs maximální odtok ostatních znečištěných vod ( l/s) 
fd koeficient měrné hmotnosti pro rozhodující lehkou kapalinu dle skladby odlučovacího zařízení 
pro odlučovače gravitačně - koalescenční s předřazeným lapačem kalu a lehké kapaliny v rozpětí 
hustoty 0,85 – 0,95 g/cm3       fd = 1 
fx koeficient zohledňující podmínky pro odlučování pro srážkové vody fx = 1 
 
Maximální odtok dešťových vod Qr (l/s) se vypočítá ze vzorce: 
Qr = Ψ . i . A = 0,9 . 157 . 0,326 = 47,48 l/s, kde jednotlivé symboly znamenají: 
i intenzita návrhového deště i = 157 l/s/ha 
A odvodňovaná plocha (ha)      A = 0,336 ha 
Ψ odtokový koeficient       Ψ = 0,9 
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♦ Posouzení možnosti zasakování srážkových vod 
 

Na lokalitě byl v rámci přípravy záměru proveden hydrogeologický průzkum a posouzena 
možnost vsakování srážkových vod (zpracovatel GEOVA s.r.o., Šmídova 1440/16A, Ostrava-
Radvanice, datum zpracování listopad 2015; autor RNDr. Jan Pytlíček je držitelem oprávnění prová-
dět geologické práce v oboru hydrogeologie). V následujícím textu jsou uvedeny poznatky tohoto 
hydrogeologického posouzení. 

Dle provedených prací v rámci hydrogeologického průzkumu lze konstatovat, že realizace 
vsakovacího systému srážkových vod v oblasti provedeného vrtu J-1 v místě projekčně uvažovaného 
vsakování srážkových vod z objektu parkovacího domu na parcele číslo 1739/1 v areálu Fakultní 
nemocnice v Ostravě-Porubě je dle zjištění pouze podmíněně možná v souladu s poznatky o geolo-
gické stavbě lokality (riziko stabilitních problémů).  

Celkově, vzhledem ke zjištěnému geologickému profilu a charakteru zemin v zájmové oblasti 
a při zohlednění rozsahu stavby, lze doporučit srážkové vody z projektovaného objektu - i vzhledem 
k uvažované výstavbě v okolí v budoucnosti - svést do místní kanalizace vedené ve stávajícím par-
kovišti (současně i při možné nutnosti akumulace) a vsak srážkových vod využít pouze v případě ne-
řešitelné nutnosti a pouze v částečném množství srážkových vod, ale při uvažování rizik uvedených 
v hydrogeologickém posudku (riziko stabilitních problémů).  

V závěrečném vyjádření hydrogeologického posudku zpracovatel konstatuje, že vsakování 
srážkových vod v zájmové lokalitě není vhodné a doporučitelné.  

 
 
Splaškové vody 
 

Malé množství splaškových vod bude vznikat v sociálním zařízení umístěném u místnosti ob-
sluhy parkovacího objektu. Vody budou odváděny do veřejné jednotné kanalizace. 

 

B.III.3. Odpady 

Během výstavby 
 

Odpady vzniklé při provádění stavebních prací budou tříděny, ukládány do kontejnerů 
a předávány oprávněným osobám k využití či odstranění.  

V rámci zařízení staveniště budou vytvořeny podmínky pro třídění a shromažďování jednotli-
vých druhů odpadů, bude vedena evidence o způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadů, odpa-
dy budou přednostně nabízeny k využití. 

Při kolaudačním řízení předloží dodavatel stavby doklady o způsobu odstranění odpadů. 
Shromažďovací místa a prostředky musí být označeny v souladu s požadavky vyhlášky 
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Pro shromažďování uvedených druhů odpa-
dů je nutné zajistit dostatečný počet shromažďovacích nádob tak, aby bylo zajištěno třídění jednotli-
vých druhů odpadů. 

Likvidaci stavebního odpadu bude zajišťovat generální dodavatel stavby případně jednotliví 
subdodavatelé na základě smluvního vztahu s oprávněnou organizací, v souladu se zákonem o od-
padech č. 185/2001 Sb., v platném znění. 
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Tabulka č. 12.  - Přehled předpokládaných druhů odpadů, které mohou vzniknout při vý-
stavbě 

Katalog. 
číslo 

Název druhu odpadu 
Kategorie 
odpadu1 

Způsob 
nakládání 

080111 Odpadní barvy obsahující organická rozpouštědla nebo 
jiné nebezpečné látky N 2 

080112 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 
11 O 2 

150101 Papírové a lepenkové obaly O 1 
150102 Plastové obaly O 1, 2 
150104 Kovové obaly O 1 

150110 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné N 2 

150202 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny 
a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami N 2 

170101 Beton O 1, 2 

170106 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek 
a keramických výrobků obsahujících nebezpečné látky N 2 

170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek 
a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106 O 2 

170201 Odpadní stavební dřevo O 1, 2 
170202 Sklo O 1, 2 
170203 Plasty O 1, 2 
170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 O 1, 2 
170402 Hliník O 1 
170405 Železo a ocel O 1, 2 
170408 Odpadní kabely O 2 
170409 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami N 2 
170411 Kabely neuvedené pod 170410 O 1 
170603 Jiné izolační materiály, které obsahují nebezpečné látky N 2 

170604 Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 
a 170603 O 2 

170701 Směsný stavební odpad N 2 

170903 
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných 
stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebez-
pečné látky 

N 2 

170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 
čísly 170901, 170902 a 170903 O 2 

200201 Biologicky rozložitelný odpad O 1, 2 
200203 Jiný biologicky nerozložitelný odpad O 2 
200301 Směsný komunální odpad O 2 

1: využití jako druhotná surovina / k recyklaci 
2: předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce) k odstranění 
 

Způsob nakládání s odpady uvedenými v předchozí tabulce je pouze odhadovaný a ve sku-
tečnosti se může lišit.  

Množství odpadů produkovaných při výstavbě nelze přesně stanovit, protože je do určité míry 
ovlivněno stavebně-technickými a technologickými podmínkami výstavby a profesionalitou staveb-
ních a montážních firem. Dodavatelské firmy jsou odpovědné za nakládání s odpady vzniklými 
v rámci výstavby. 

Nebezpečné odpady budou na staveništi skladovány odděleně tak, aby bylo zabráněno jejich 
úniku do okolí. Budou předávány specializované firmě oprávněné dle zákona o odpadech.  

Při přípravě zemní pláně pro stavbu (zářez hloubky 4,5 m) a při výkopech pro základové kon-
strukce vznikne výkopová zemina. Tento materiál bude zčásti využit při terénních úpravách dotče-

                                                      
1 O - ostatní odpad, N - nebezpečný odpad 
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ných stavebních pozemků; cca 4 500 m3 bude odvezeno mimo staveniště. Výskyt znečištěné zeminy 
se při výkopových pracích s ohledem na dosavadní využití lokality nepředpokládá.  

Část pozemků vedených v katastru nemovitostí jako ostatní plocha - zeleň - má na povrchu 
vrstvu humózní hlíny (ornice). Tato hlína bude před výstavbou skryta, uložena na deponii a po ukon-
čení stavebních prací využita k ohumusování volných ploch.   

Oznamovatel v rámci dokumentací pro následná správní řízení upřesní seznam odpadů vzni-
kajících během stavby, jejich množství, kategorii a způsob nakládání.  

 

 

Během provozu  

Při provozu parkovacího objektu bude vznikat běžný odpad (odpad charakteru komunálního 
odpadu, uliční smetky, odpady z provozu zařízení apod.) a odpad z provozu myček.  

Lze předpokládat, že údržbu a opravy technologického zařízení (myčka, ČOV, KGJ, solární kolek-
tory) budou provádět specializované servisní firmy a ty budou původcem odpadů.  

Odpady budou soustřeďovány odděleně tak, aby nedošlo k jejich smíšení s jinými materiály 
nebo odpady. 

Shromažďovací prostředky na nebezpečné odpady budou označeny katalogovým číslem od-
padu, názvem shromažďovaného odpadu a jménem osoby odpovědné za obsluhu a údržbu shro-
mažďovacího prostředku. V souladu s legislativou je zajištěna jejich pravidelná obsluha a kontrola. 
Na shromažďovacích prostředcích nebo v jejich blízkosti jsou umístěny identifikační listy nebezpeč-
ného odpadu.  

Zvodněný kal usazený v sedimentačních kanálech a sedimentačních jímkách má katalogové 
číslo 19 11 05. Kal zachycený v dehydratační jednotce čistírny má katalog. číslo 06 05 02. Kal se 
bude odvážet k likvidaci cca 2x/rok.  

 

Tabulka č. 13.  - Přehled předpokládaných druhů odpadů vznikajících při provozu záměru 

Katalogové 
číslo 

Druh odpadu Kategorie 

06 05 02 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující 
nebezpečné látky N 

11 01 13 Odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky N 
13 05 .. Odpady z odlučovačů olejů N 

15 02 02 
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak 
blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 

N 

19 11 05 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující 
nebezpečné látky N 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 
20 03 03 Uliční smetky O 
 

Množství vznikajících odpadů nebyla v této fázi přípravy záměru doposud stanovena. 

Veškeré odpady budou průběžně předávány oprávněným osobám dle zákona o odpadech na 
základě písemných smluv s odběrateli odpadů.  

Nakládání s odpady musí být obecně prováděno takovým způsobem, aby jejich vliv na životní 
prostředí byl minimální a zároveň upřednostňovat jejich možné další využití.  

Původce odpadů je povinen plnit legislativní povinnosti při nakládání s odpady, a to podle zá-
kona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a jeho prováděcích vyhlášek, zejména 
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, a č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví katalog 
odpadů. 

Mezi základní povinnosti původce odpadů patří: 
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♦ třídit a shromažďovat odpady odděleně podle druhů 
♦ zařazovat odpady podle Katalogu odpadů 
♦ předcházet vzniku odpadů 
♦ minimalizovat množství odpadů 
♦ nevyužitelné odpady předávat k likvidaci pouze oprávněné osobě (firmě) 
♦ vést evidenci o množství a způsobu nakládání s odpady. 

 

 

B.III.4. Ostatní - hluk, vibrace, záření, zápach 

Období výstavby 
 

Plošným zdrojem hluku bude plocha hlavního staveniště. Zde bude hluk způsoben provozem 
stavebních mechanizmů a pojezdy nákladních automobilů se stavebními materiály a komponenty 
technologického zařízení v prostorech mimo veřejné komunikace. Předpokládá se 40 jízd nákladních 
automobilů a 20 jízd osobních automobilů v denní době. Dále k těmto zdrojům přistupuje i hluk ze 
stavebních činností a hluk stavebních strojů akustickým výkonem 101 dB (např. bagr, nakladač). Ty-
to činnosti budou prováděny v pouze v denní době.  

Liniovým zdrojem hluku bude provoz nákladních vozidel odvážejících odpad z demolic (stáva-
jící parkoviště) a přivážejících stavební materiály a součásti technologie. 

Vibrace mohou být způsobeny pohybem těžkých nákladních automobilů a stavebních strojů.   

 

Hluk při provozu (po realizaci záměru)  

♦ Zdroje liniové 
 

Liniovým zdrojem hluku v současné době je a po výstavbě parkovacího domu bude automobi-
lový provoz na veřejných komunikacích v okolí nemocnice a na komunikacích v jejím areálu.  

Schéma komunikační sítě v okolí záměru, intenzity dopravy a postupy, kterými byly údaje o in-
tenzitě získány jsou uvedeny výše v textu v kapitole B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
a také v hlukové studii (příloha č. 4 oznámení, kap. 5.1). - Zde je jen odkaz z toho důvodu, aby se na 
několika místech oznámení neobjevoval zcela identický text a tabulky.  

Hodnoty ekvivalentních hladin dopravního hluku (současný a cílový stav) ve vybraných výpo-
čtových bodech jsou uvedeny v hlukové studii, a níže v textu oznámení v kapitole D.I.1. Vlivy na oby-
vatelstvo a D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci.  

 

♦ Zdroje stacionární 
 

Stacionárním zdrojem bude hluk způsobený pojezdy automobilů v parkovacím domě, který se 
šíří volnými prostory ve fasádách parkovacího domu. 

 Hladina akustického tlaku na úrovni fasády, která odpovídá dennímu počtu pohybů automobi-
lů na jednotlivých etážích parkovacího domu je 52 dB.  

Stávající zdroj chladu FN není schopen svou kapacitou pokrýt požadovaný výkon současných 
odběrů a napojení nových VZT ani klimatizací lůžkové části FNO. Technologické zařízení chlazení je 
navrženo ve třech absorpčních jednotkách, každá s výkonem 1 MW. Všechny jednotky budou umís-
těny v suterénu nového parkovacího objektu.  

Dvě jednotky budou využívat teplo z kogenerační jednotky. Třetí bude napojena na teplo ze 
solárních panelů umístěných na střeše garáží.  

 
  



Strana 34 

Novostavba parkovacího objektu v areálu FN Ostrava - oznámení záměru (EIA) 
2016 0158 

Tabulka č. 14.  - Přehled stacionárních zdrojů hluku 

Zařízení Umístění Akustický tlak (LpA) 

2x Absorpční chladící jednotka V suterénu parkovacího domu. 53 - 57 dB(A) v 1 m 
2x kogenerační jednotka TE-
DOM Quanto D2000 V suterénu parkovacího domu. 2 x 86 dB(A) v 1 m 

Vstup a výstup ventilace 5 m nad terénem na západní 
fasádě budovy. 80 dB(A) v 1 m 

Výstup spalin má za tlumičem Spaliny jsou vedeny komínem 
s výškou hlavy 26 m. 60 dB(A) v 1 m 

Chladící věž Na střeše parkovacího objektu. 40 dB(A) ve vzdálenosti 15 m 
 
 

Hodnoty ekvivalentních hladin hluku ze stacionárních zdrojů (cílový stav) ve vybraných výpo-
čtových bodech jsou uvedeny v hlukové studii v kapitole 6, a níže v textu oznámení v kapitole D.I.1. 
Vlivy na obyvatelstvo a D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci.  

 
 
Vibrace 

Posuzovaný záměr nebude obsahovat zařízení, které by způsobovalo vibrace o hodnotách 
a frekvencích překračující povolené limitní hodnoty, které jsou stanoveny z hlediska ochrany veřej-
ného zdraví nebo vlivů na stabilitu a trvanlivost okolních stavebních objektů. 

 

Záření 

Instalované technologie nebudou zdrojem ionizujícího záření. Zařízení bude produkovat elek-
tromagnetické záření běžných parametrů.  

 
Zápach 

Provoz nebude zdrojem zápachu. 

 

 

B.III.5. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních sta-
vech 

Při výstavbě 
 

Při výstavbě záměru souvisí možnost vzniku havárie s činností strojů a nákladních vozidel, při 
které může dojít k úniku pohonných hmot (nebo technických kapalin) na nezabezpečených plochách 
apod. Tato rizika lze omezit na minimum důsledným dodržováním všech platných předpisů a norem, 
s důrazem na technický stav stavebních mechanismů ze strany dodavatelů.  

K nejdůležitějším preventivním opatřením patří pravidelná a pečlivá údržba zařízení – přede-
psané revize a opravy zařízení, včasné odstraňování poruch na zařízeních. Zaměstnanci musí dodr-
žovat předepsané pracovní postupy a musí důsledně používat předepsané ochranné oděvy a po-
můcky.  

Dále bude třeba důsledně provádět pravidelné školení zaměstnanců, zajistit kontrolu praco-
višť, skladů a ploch odpovědnými pracovníky. Je nutno dbát všech projektovaných bezpečnostních 
opatření a zajistit všechny kontrolní činnosti nutné k prevenci případných havárií. 
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Druhy havárií, které mohou nastat při provozu vzhledem k charakteru záměru  
 
♦ Požár 
 

K požáru by mohlo dojít jednak selháním lidského faktoru, jednak při závadě technologického 
zařízení (porušení elektrické izolace, zkrat vedení, apod.).  

Objekt v souladu s ČSN 73 0804 bude sloužit jako hromadná garáž skupiny 1 = pro osobní au-
tomobily, dodávkové automobily a motocykly. Podle druhu paliv budou zde vozidla s kapalnými pali-
vy nebo elektrickými zdroji (bez ohledu na kombinaci s těmito palivy) + s plynnými palivy, popř. 
v kombinaci s elektrickým zdrojem.  

V objektu hromadné garáže musí být v garážích splněny všechny následující podmínky ČSN 
73 0804:  

- budou vybaveny detekcí hořlavých směsí podle druhu garážovaných vozidel;  
- nebudou uzavřeny podle čl.I.2.5 c);  
- budou vybaveny účinným větráním, přičemž za účinné větrání těchto garáží se považuje vě-

trání navržené podle platného znění ČSN 73 6058, čl. 5.3;  
- budou zajištěny podle podmínek čl.5.4 platného zněni ČSN 73 6058:2011.  

 
Parkovací objekt bude celoplošně chráněn EPS (elektrická požární signalizace). 

V řešeném objektu hromadné garáže, kde není omezen (dopravním značením zakázán) vjezd 
vozidel na plynná paliva, nebo kde nejsou kontrolovatelná vozidla s druhem paliv, se předpokládají 
vozidla s plynnými palivy, popř. v kombinaci s elektrickým zdrojem. 

V objektu hromadné garáže nesmí být umístěny:  

- automobilové cisterny pro dopravu hořlavých kapalin a plynů;  
- automobily, popřípadě přívěsy, návěsy apod. s nákladem hořlavých hmot.   
- V požárním úseku hromadných garáží nesmí být ukládány pohonné hmoty. 

 
V požárním úseku hromadných garáží smí být umístěny: dozorny (vrátnice, dispečinky) slouží-

cí provozu garáží; prostory administrativního charakteru sloužící provozu garáží, pokud jejich celková 
půdorysná plocha není větší než 50 m; bufety, pokud jejich celková půdorysná plocha není větší než 
20 m; sociální zařízení; mycí boxy. 

Pro bezpečnou evakuaci osob z jednotlivých podlaží objektu (1.NP - střecha) budou sloužit 
nechráněné únikové cesty zaústěné do celkem čtyř chráněných únikových cest typu "A". 

Únikové cesty budou mít navrženo elektrické osvětlení, které musí být doplněno o nouzové 
osvětlení v provedení dle ČSN EN 1838 a ČSN EN 50172.      

Požadavek na vnější odběrná místa: hydrant na potrubí DN 150 ve vzdálenosti do 100 m od 
objektu (respektive s doporučeným odběrem vody min. Q = 14,0 l/s pro rychlost proudění vody v = 
0,8 m/s) a s přetlakem v hydrantové síti dané oblasti min. 0,25 MPa anebo vodní tok do 400 m nebo 
požární nádrž o obsahu min. 45 m. 

Ve skutečnosti jsou uvnitř areálu FN Ostrava při hlavních vnitroareálových příjezdových komu-
nikacích na vodovodním řadu DN 125 a DN 80 instalovány podzemní požární hydranty se skutečným 
přetlakem v hydrantové síti dané oblasti větším než 0,4 MPa. 

Vnitřní odběrná místa se v řešeném objektu nebudou zřizovat v souladu s čl.I.7.4 – v objektu 
nebude trvalá obsluha + se bude jednat o požární úseky garáží podle I.2.5a) či b) ČSN 73 0804 (tak-
že obvodové stěny mají otevřené plochy vedoucích na volné prostranství s volným odtokem zplodin 
hoření). V objektu budou rovnoměrně rozmístěny "suchovody". 

V garážích musí být instalovány přenosné pěnové nebo práškové hasicí přístroje s hasicí 
schopností 183 B, a to: ve společném prostoru pro více stání jeden přenosný hasicí přístroj na prv-
ních započatých 10 stání a další přenosný hasicí přístroj na každých započatých 20 stání. 

Bezprostředně k řešenému objektu je navržena dostatečně široká a únosná příjezdová, vyho-
vující pro příjezd požární techniky - šířky min. 3,5 m (upravené pro pojezd nákladních vozidel se za-
tížením 80 kN na jednu nápravu). Podjezdná výška nebude nižší než 4,1 m.  Pro přístup na střechu 
objektu budou sloužit výstupy z domovních schodišť (CHÚC "A") sloužících i jako vnitřní zásahová 
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cesta dle čl.I.7.2 ČSN 73 0804.  Nástupové plochy se nepožadují (v objektu budou zřízeny vnitřní 
zásahové cesty). 

V objektu bude provedeno nouzové únikové osvětlení a označení únikových cest dle ČSN EN 
1338. 

 

♦ Únik závadných látek do vody a horninového prostředí 
 

Ke kontaminaci prostředí závadnými látkami by mohlo dojít v případě úniku technických kapa-
lin a/nebo pohonných hmot z automobilů. Vozidla se budou pohybovat pouze po zpevněných plo-
chách, takže pravděpodobnost úniku závadných látek do horninového prostředí a podzemní vody je 
velmi nízká. Při úniku závadné látky na zpevněnou plochu by mohlo dojít k jejímu vniknutí do kanali-
zace. Vody ze zpevněných ploch jsou svedeny do odlučovače ropných látek, kde by byly zachyceny. 

Podlaha 1. NP bude opatřena v celé ploše hydroizolační fólií, která zabrání vniknutí závadných 
látek do podloží haly v případě úniku z technologie.  

Objekt bude vybaven na vyhrazených místech předepsanými protihavarijními prostředky, které 
budou sloužit k okamžitému odstranění úkapů na podlahu. 

 
Bezpečnost při užívání vodovodu a kanalizace je dána provozními předpisy a provozním řá-

dem správce – FN Ostrava. 

Požadavky na provoz a obsluhu ČOV a odlučovač ropných látek (OLK) budou upřesněny pro-
vozním řádem stejně jako dalšími podmínkami vodoprávního úřadu. Provozovatelem ČOV i OLK bu-
de FN Ostrava. Po uvedení stavby do provozu musí provozovatel zajistit dodržování veškerých bez-
pečnostních předpisů pro provoz a údržbu OLK. Obsluhu a údržbu mohou provádět a řídit pouze 
kvalifikovaní pracovníci, seznámení s provozními, hygienickými a bezpečnostními předpisy a tech-
nickými normami v rozsahu jejich pracovní náplně. 
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ČÁST C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM 
ÚZEMÍ 

C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 

Územní systém ekologické stability (ÚSES) 

Územní systém ekologické stability (dále jen ÚSES) je definován zákonem č. 114/1992 Sb. ja-
ko vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, kte-
ré udržují přírodní rovnováhu. Základními pojmy používanými v souvislosti s ÚSES jsou biocentrum, 
biokoridor a interakční prvek. 

Základním faktorem pro stanovení prvků územních systémů ekologické stability je vymezení 
ekologicky nejstabilnějších míst v území, která jsou nejbližší potenciálním přírodním systémům. 

Obrázek 2: Regionální a nadregionální ÚSES v okolí záměru 
 

Zdroje: podkladová mapa - Základní mapa 1:10 000 ČUZK, ÚSES – Agentura ochrany přírody 
a krajiny 
 

V místě záměru se nevyskytuje žádný prvek ÚSES. 

Nejbližší nadregionální prvky systému ÚSES jsou vymezeny 5 km jihozápadním směrem, kde 
se nachází nadregionální biocentrum Oderská Niva. Na severu na biocentrum přímo navazuje nad-
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regionální biokoridor. Dále se v okolí lokality záměru vyskytují regionální prvky systému ÚSES, které 
se nacházejí 450 m západním směrem. Jedná se o regionální biocentrum (RBC) s označením Březí. 
Dále na sever na něj navazuje regionální biokoridor (RBK) Březí – Dobroslavický les. Jižně leží RBK 
Březí – Olbramovice a jihovýchodně se nacházejí dva RBK se shodným označením Oderská Niva. 

Nejbližším lokálním prvkem ÚSES je lokální biokoridor s biocentry podél toku Porubky a jejího 
levého přítoku Opusty. Lokální biokoridory s biocentry napříč protínají údolnici Porubky a vedou dále 
k severu podél hranice s Horní Lhotou. 

 
Zvláště chráněná území, Natura 2000 

V zájmové lokalitě ani v jejím okolí se nevyskytují zvláště chráněná území ZCHÚ (dle §14 zá-
kona č.114/1992 Sb.). 

Nejblíže položenou chráněnou krajinnou oblastí (CHKO) je Poodří (CZ0814092), nacházející 
se 5 km jihovýchodně od místa záměru. V okolí lokality leží 3 přírodní rezervace (PR). Nejbližší PP je 
Turkov vzdálený 2,5 km, jedná se o fragment lužního lesa u řeky Opavy. 

Obrázek 3: Zvláště chráněná území v okolí záměru 

 
Zdroj: https://geoportal.gov.cz 
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Nejbližší evropsky významné lokality (EVL) jsou EVL Děhylovský potok – Štěpán (CZ0813439) 
nacházející se 4,3 km severně od místa záměru a ve stejné vzdálenosti v jihovýchodním směru EVL 
Poodří (CZ0814092).  

Nejbližší a jedinou ptačí oblastí (PO) v sousedství lokality záměru je PO Poodří (CZ0811020). 
Zmíněná PO je vzdálená přibližně 4,9 km v jihovýchodním směru.  

Nejbližším památným stromem je Porubská metasekvoje na nám. Jana Nerudy, která je vzdá-
lená 750 m. 

 

Významné krajinné prvky (VKP), památné stromy 

Přímo v dané lokalitě neleží žádné VKP definované podle §3 zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny. Z širšího okolí areálu lze uvést potok Porubka (700 m jižně) včetně ne-
zastavěné části jeho nivy, dále bezejmenný potok (170 m na západ) a Porubský lesopark (50 m zá-
padně). 

  
 
Území zatěžované nad míru únosného zatížení  
 

Záměr je situován na plochu, která je v současnosti vedena v katastru nemovitostí jako ostatní 
komunikace a je využívána jako parkoviště pro osobní vozidla. Nenachází se zde žádné staré ekolo-
gické zátěže. 

 
 

C.II. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území  

C.II.1. Ovzduší, klima 

Klimatické faktory 

Lokalita náleží dle klimatické regionalizace (Quitt, 1971) do oblasti mírně teplé – MT10 s touto 
charakteristikou: dlouhé, teplé a mírně suché léto, krátké přechodné období s mírně teplým jarem 
a podzimem, krátká zima, mírně teplá a velmi suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky. 

Tabulka č. 15.  - Klimatické charakteristiky oblasti MT10 

Počet letních dnů 40 - 50 

Počet dnů s průměrnou letní teplotou 10oC a více 140 - 160 

Počet mrazových dnů 110 - 130 

Počet ledových dnů 30 - 40 

Průměrná teplota v lednu -2 - -3 

Průměrná teplota v červenci 17 - 18 

Průměrná teplota v dubnu 7 - 8 

Průměrná teplota v říjnu 7 - 8 

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

Srážkový úhrn ve vegetačním období 400 - 450 

Srážkový úhrn v zimním období 200 - 250 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60 

Počet dnů zamračených 120 - 150 

Počet dnů jasných 40 - 50 

 
Níže je uveden odborný odhad stabilitní větrné růžice pro zájmovou lokalitu, který vypracoval 

Český hydrometeorologický ústav Praha - útvar ochrany čistoty ovzduší - oddělení modelování a ex-
pertiz. 
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Tabulka č. 16.  - Celková průměrná větrná růžice lokality  

 
Z výše uvedené tabulky lze odvodit, že nejčastěji v roce se v lokalitě vyskytuje jihozápadní 

směr proudění větrů a to v 24,72 % roku, tj. cca 89 dní ročně.  

Z podrobné stabilitní růžice lze dále odvodit, že nejčastěji se vyskytující stabilitní vrstvou at-
mosféry je III. třída stability (izotermní) s četností 45,54%, což je přibližně 166 dnů v roce. Jedná se 
o stav s výskytem slabých inverzí, který je charakteristický izotermií nebo malým kladným teplotním 
gradientem. V tomto stavu se často vyskytují mírně zhoršené rozptylové podmínky.  

Z hlediska rozptylu škodlivin je nejméně příznivá I. třída stability atmosféry charakterizovaná 
častou tvorbou inverzních stavů. I. třída stability se v posuzované oblasti vyskytuje maximálně 2 dny 
v roce. 

 

Kvalita ovzduší 

V městské části Poruba, v těsném sousedství areálu Fakultní nemocnice se nachází měřicí 
stanice ze sítě informačního systému kvality ovzduší (ISKO) ČHMÚ. Dle typu lokality se jedná o po-
zaďovou stanici. Na základě typu oblasti patří stanice mezi předměstské stanice a dle charakteristiky 
oblasti patří mezi stanice v okolí obytné zástavby.  

Následující tabulka uvádí souhrnné stanovení imisního pozadí v zájmové lokalitě pro všechny 
škodliviny a všechny typy koncentrací. V tabulce je uvedena hodnota imisního pozadí, způsob jejího 
stanovení a také porovnání s imisním limitem. Ty škodliviny, u nichž dochází k překračování imisního 
limitu, jsou v tabulce označeny tučně. 

Tabulka č. 17.  - Stanovení imisního pozadí a porovnání s imisními limity  

Znečišťující 
látka 

Typ 
koncentrace 

Jednotka 
Imisní 
pozadí 

Způsob stanovení 
Imisní 
limit 

Částice PM10 
Maximální denní µg.m-3 73,5 Hodnota z čtverců 1x1 km (ČHMÚ) 50 

Průměrná roční µg.m-3 36,8 Hodnota z čtverců 1x1 km (ČHMÚ) 40 

Částice PM2,5 Průměrná roční µg.m-3 28,8 Hodnota z čtverců 1x1 km (ČHMÚ) 25 

Oxid dusičitý 

Maximální 
hodinová µg.m-3 75,7 

Hodnota 19MV ze stanice TOREK 
upravená pro lokalitu záměru dle 
kapitoly 3.6.2. 

200 

Průměrná roční µg.m-3 20,1 Hodnota z čtverců 1x1 km (ČHMÚ) 40 

Benzen Průměrná roční µg.m-3 2,50 Hodnota z čtverců 1x1 km (ČHMÚ) 5 

Benzo(a)pyren Průměrná roční ng-m-3 3,18 Hodnota z čtverců 1x1 km (ČHMÚ) 1 
 

 
 

Z výše uvedeného přehledu je zřejmé, že jsou překročeny imisní limity pro krátkodobé denní 
koncentrace prachu PM10 a průměrné roční koncentrace prachu PM10 a PM2.5 a benzo(a)pyrenu.  

 

  

m.s-1 N NE E SE S SW W NW Bezvětří Součet 
1,7 15,20 6,15 2,81 1,22 9,65 16,06 3,42 3,38 23,70 81,59 
5,0 2,69 0,98 0,06 0,03 4,86 8,61 0,74 0,34 0,00 18,31 
11,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,10 

Součet 17,89 7,13 2,87 1,25 14,56 24,72 4,16 3,72 23,70 100/100 
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C.II.2. Povrchová a podzemní voda 

Hydrologické poměry 

Lokalita náleží k dílčímu hydrologickému povodí Odry s číslem hydrologického pořadí 2-01-01-
1591-0-00 a je odvodňována říčkou Porubkou vzdálenou přibližně 700 m jižně a bezejmenným poto-
kem, který protéká cca 40 m západně od místa záměru a ústí do Porubky. 

Zájmová lokalita leží mimo záplavové území. 

 

Hydrogeologické poměry 

Území záměru spadá do oblasti hydrogeologického rajonu číslo: 2212, který se řadí do skupi-
ny rajonů v terciérních a křídových pánevních sedimentech. Rajon nese označení Oderská brána 
a má rozlohu 307,2 km2. 

Hydrogeologické poměry jsou dány morfologií terénu, geologickými poměry, propustností ze-
min a hornin.  

Na lokalitě byl proveden hydrogeologický průzkum a ze závěru plyne, že vzhledem k typické 
proměnlivosti v zrnitostním složení glacifluviálních sedimentů ve vertikálním i horizontálním směru je 
možné, že bude v píscích nebo štěrcích zastižena podzemní voda, i když ve vrtech (hlubokých 12 m) 
nebyla podzemní voda naražena ani ustálena. 

Generelní směr proudění podzemní vody je pravděpodobně k jihozápadu. 

Přímo v zájmové lokalitě a jejím blízkém okolí se nenacházejí zdroje podzemní vody pro záso-
bování obyvatel pitnou vodou ani sem nezasahují ochranná pásma vodních zdrojů.  

Poruba je zásobována pitnou vodou z veřejného vodovodu. Využívání domovních studní 
(v rodinných domech na ul. K Myslivně) jako zdroje pitné vody se nepředpokládá. Nelze však vyloučit 
využívání studniční vody k zalévání zahrad, případně jiným účelům (napouštění zahradních bazénů 
apod.). 

Předmětné území záměru se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod 
(CHOPAV). Nejbližší oblast CHOPAV jsou Beskydy, vzdálené přibližně 32 km na jihovýchod.  

 

C.II.3. Půda 

Parcely v lokalitě záměru jsou součástí areálu Fakultní nemocnice Ostrava a jsou vedeny v ka-
tastru nemovitostí z hlediska druhu jako ostatní komunikace, ostatní plocha a jsou využity zejména 
jako komunikace a zeleň. Dotčené parcely nemají evidované BPEJ. 

Oblast je pokrytá převážně oglejenou luvizemí (Stagnic Albeluvisols), typu LUg06.   

V lokalitě se nachází spraše a sprašové hlíny, substráty normálně vlhké a suché. 

 

C.II.4. Geofaktory životního prostředí 

Geomorfologická pozice 

Z geomorfologického hlediska leží daná lokalita v provincii Západní Karpaty, v subprovincii 
Vněkarpatské sníženiny, v geomorfologické oblasti Severní Vněkarpatské sníženiny, v celku Ostrav-
ská pánev, v okrsku Porubská plošina. Jde o plochou pahorkatinu tvořenou souvrstvím štěrků a pís-
ků, překrytých vrstvou sprašových hlín. 

V současnosti je širší území ovlivněno antropogenní činností. 

Lokalita se nachází na mírném svahu s nadmořskou výškou cca 265 m n. m. 
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Geologické poměry 

Z hlediska inženýrskogeologických poměrů patří lokalita ve svrchní části do rajonu sprašových 
sedimentů (stlačitelné, lokálně prosedavé a středně únosné sedimenty), pod nimi do rajonu glaciál-
ních sedimentů (nehomogenní, nestejnoměrně únosné sedimenty). 

Zájmové území se nenachází na chráněném ložiskovém území, ale neprojevují se zde žádné 
významné geodynamické jevy, neprochází zde tektonická linie. V oblasti nejsou evidovány svahové 
nestability ani stará důlní díla.   

Dle serveru České geologické služby (geology.cz) se oblast nachází v oblasti, ve které převa-
žuje přechodná (nehomogenní kvartérní sedimenty) kategorie radonového indexu. 

Dle informace mapového portálu České geologické služby nejsou v zájmovém území evidová-
ny svahové nestability, území není poddolováno a nejsou zde evidována stará důlní díla. 

 

C.II.5. Fauna a flóra  

Z biochorického hlediska převažuje dubobukový vegetační stupeň. Potenciální přirozená vege-
tace je podmáčená lipová dubohabřina (Tilio-Carpinetum). Podle biogeografického členění ČR náleží 
území do Polonské podprovincie a je součástí fytogeografické oblasti Mesophyticum carpaticum, fy-
togeografického okresu Ostravská pánev a fytogeografického obvodu Karpatské mezofytikum. 

Vzhledem k umístění lokality v areálu Fakultní nemocnice Ostrava, který je obklopen komuni-
kacemi, je zastoupení fauny omezeno na výskyt drobných savců, hlodavců, ptáků. Jedná se o běžné 
druhy vázané na přítomnost travnatých ploch, ojedinělých keřů, případně solitérních stromů. 

Na dané lokalitě byl pro účely záměru proveden dendrologický průzkum - nacházejí se zde 
stromy a keře, které bude nutno pokácet. Stromy jsou v různých vývojových stádiích, většinou v dob-
rém zdravotním stavu. V rámci zapojeného porostu se nachází větší množství vrb (Salix caprea), kte-
ré prosychají. Nejčastěji zastoupené jsou duby (Quercus robur), břízy (Betula pendula), různé druhy 
rodu Prunus, lípy (Tilia cordata) a vrby (Salix). Z keřového patra se vyskytují nejčastěji svídy (Cornus 
alba). 

Přirozené ekosystémy byly přetvořeny antropogenní činností.  

Zvláště chráněné druhy dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, se zde nevy-
skytují. Nejbližší chráněné plochy jsou vzdáleny cca 2,5 km (PP Turkov). 

 

C.II.6. Krajina 

Posuzovaný záměr je umístěn na západním okraji města Ostravy, v její rezidenční čtvrti Poru-
ba, v areálu Fakultní nemocnice Ostrava, v území, kde již byl pozměněn krajinný ráz. Okolí tvoří bu-
dovy nemocnice, komunikace, nedaleká obytná zástavba a les (areál Myslivny).   

 

C.II.7. Obyvatelstvo  

Městská část Poruba má 66 879 obyvatel (k 1. 1. 2016). V nejbližším okolí záměru na západní 
straně se nachází komunikace, budova nemocniční prádelny a lesopark.  

Nejbližší obytná zástavba se nachází na ulici Turistická (cca 200 m západně od záměru), ul. 
V Zahradách (cca 300 m jz.), ul. K Myslivně (cca 400 m jz. a j. od záměru). Celkem zde žijí řádově 
stovky osob v rodinných a řadových domech.  

Obytná zástavba pro hromadné bydlení se nachází za ulicí 17. listopadu ve  vzdálenosti větší 
než 500 m. 

 

C.II.8. Hmotný majetek  

Záměr bude realizován na ploše, kde se v současné době nachází zpevněná plocha komuni-
kace a parkoviště, která bude odstraněna. Záměr nevyžaduje demolici žádných budov.  
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Zájmové území je mimo území historického, kulturního nebo archeologického významu. Sou-
částí nedaleké obytné zástavby je městská památková zóna Ostrava – Poruba, která je uceleným 
urbanistickým komplexem z 50. a 60. let 20. století a architektonicky dokládá socialistický realismus 
(sorela). 

V místě stavby nejsou evidována žádná stávající ochranná či bezpečnostní pásma, mimo 
ochranných pásem sítí technické infrastruktury. Jedná se zejména o ochranné pásmo podzemního 
vedení elektrizační soustavy do 35 kV v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ochranné pásmo 
stávající kanalizační stoky pro veřejnou potřebu DN 600 v provozování OVaK a.s. a ochranné pásmo 
horkovodů uložených v podzemních kanálech v majetku Veolia Energie ČR, a.s.  
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ČÁST D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽI-
VOTNÍ PROSTŘEDÍ 

D.I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hledis-
ka pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti) 

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů 

Potenciálně dotčené obyvatelstvo  
 

Nejbližší obytná zástavba se nachází na ulici Turistická (cca 200 m západně od záměru), 
ul. V Zahradách (cca 300 m jz.), ul. K Myslivně (cca 400 m jz. a j. od záměru). Celkem zde žijí řádově 
stovky osob v rodinných a řadových domech.  

Viz přílohu č. 2.2. - územní plán a přílohu 2.3. - ortofoto mapu s vyznačením ulic. 

U těchto objektů byla modelově stanovena hluková zátěž (ul. V Zahradách) a kvalita ovzduší 
v případě realizace plánovaného záměru. V následujícím textu jsou uvedeny výsledky modelů.  

 
Vliv na veřejné zdraví - během výstavby 

Zdrojem emisí do ovzduší bude provoz stavebních mechanizmů a nákladních vozidel přiváže-
jících stavební materiál a zařízení. Kromě toho bude zdrojem prašnosti plocha staveniště. Míra praš-
nosti závisí zejména na klimatických podmínkách a na organizaci prací. Obdobně dojde na staveništi 
a v jeho okolí k navýšení hlukové hladiny. Zdrojem hluku bude kromě stavebních prací také doprava 
stavebních materiálů a vnitřního vybavení nových objektů.  

Předpokládá se, že stavební a montážní práce budou prováděny v 5denním pracovním týdnu 
v době od 7.00 do 21.00 hod. v prvních 7 měsících, další 3 měsíce bude navážena a instalována 
technologie. Noční provoz na staveništi je vyloučen.  

Jelikož v současné fázi přípravy stavby nejsou známa celková množství stavebních materiálů, 
předpokládá se, že v období výstavby bude zapotřebí 40 jízd nákladních automobilů a 20 jízd osob-
ních automobilů. 

Dopravní trasy pro období výstavby nebyly dosud stanoveny, lze však předpokládat, že část 
automobilů bude pro příjezd z ulice 17. listopadu využívat ul. Dr. Slabihoudka a část ul. K Myslivně. 
Vlivy dopravy se mohou projevit zhoršením psychické pohody obyvatel v nejbližších domech, vlivy na 
zdravotní stav se však nepředpokládají. 

Větší ovlivnění lze očekávat v areálu nemocnice, v objektech nejblíže budovanému parkova-
címu domu - tzn. klinika dětského lékařství, gynekologicko-porodnická klinika a onkologická klinika.  

 

Vliv kvality ovzduší na veřejné zdraví - během provozu 

Pro zhodnocení a modelování imisní situace v posuzované lokalitě byla zpracována rozptylová 
studie (Výtisk, Lollek, 2016), viz přílohu č. 3. V předpokládaných citlivých místech - tzn. u nemocnič-
ních budov a u obytné zástavby v okolí záměru - byly stanoveny individuální referenční body (dále 
jen IRB). Jejich podrobné umístění (adresa), foto a lokalizace v mapě jsou uvedeny v kap, 3.5. roz-
ptylové studie. 
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Tabulka č. 18.  - Přehled individuálně volených referenčních bodů pro výpočet imisních 
koncentrací znečišťujících látek v ovzduší 

Označení 
referenčního 

bodu 

Vzdálenost od 
nejbližšího bodu 

parkovacího 
objektu 

Adresa, popis umístění 

IRB1 30 m Centrum buněčné terapie a diagnostiky v areálu FNO, poslední patro 

IRB2 110 m Klinika dětského lékařství, oddělení dětské neurologie v areálu FNO,  
poslední patro 

IRB3 110 m Gynekologicko-porodnická klinika v areálu FNO, poslední patro 

IRB4 110 m Klinika infekčního lékařství, oddělení kožní v areálu FNO, poslední patro 

IRB5 80 m Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, psychiatrické oddělení v areálu FNO, 
poslední patro 

IRB6 160 m Klinika nukleární medicíny v areálu FNO, poslední patro 

IRB7 130 m Onkologická klinika, klinika hematoonkologie v areálu FNO, poslední patro 

IRB8 270 m Rodinný dům s adresou V Zahradách 2108/180, 708 00 Ostrava-Poruba 

IRB9 220 m Rodinný dům s adresou Drobná 2363/8, 708 00 Ostrava-Poruba 

IRB10 370 m Rodinný dům s adresou V Zahradách 2298/213, 708 00 Ostrava-Poruba 

IRB11 380 m Rodinný dům s adresou V Zahradách 2357/227, 708 00 Ostrava-Poruba 

IRB12 410 m Rodinný dům s adresou K Myslivně 2081/25, 708 00 Ostrava-Poruba 

IRB13 510 m Bytový dům s adresou 17. listopadu 642/20, 708 00 Ostrava-Poruba 

IRB14 550 m Bytový dům s adresou 17. listopadu 28, 708 00 Ostrava-Poruba 

 
V rámci rozptylové studie byly modelovány koncentrace prachu (suspendované částice ve 

frakci do 10 µm, PM10 a ve frakci 2,5 µm, PM2,5), oxidu dusičitého NO2, benzenu a benzo(a)pyrenu.  

Účinky sledovaných znečišťujících látek na lidské zdraví jsou popsány v kap. 3.6.2. rozptylové 
studie.  

Imisní limity pro roční koncentrace PM10, maximální hodinové a roční koncentrace NO2 a roční 
koncentrace benzenu jsou v lokalitě dodržovány.  

Posuzovaný záměr přinese mírné snížení imisní zátěže v pohledu prašných částic (PM10 
a PM2,5), a to zejména z důvodu zanedbatelné resuspenze prachu v kryté části parkovacího domu, 
zatímco resuspenze na stávajícím parkovišti existuje (prach se víří). Ve výsledku tedy může dojít 
k mírnému zlepšení imisní zátěže vlivem prašných částic.  

Z pohledu oxidu dusičitého převládá nad vlivem dopravy vliv provozu kogeneračních jednotek. 
KGJ způsobí mírné navýšení imisních koncentrací, které se však z dlouhodobého měřítka dá pova-
žovat za málo významné a zanedbatelné. Provoz záměru nezpůsobí překročení v současné době 
dodržovaných imisních limitů pro NO2.  

V případě benzenu lze konstatovat, že dojde k mírnému navýšení průměrných ročních kon-
centrací. Vliv provozu parkovacího domu ovšem nebude příliš významný. Imisní limit pro roční kon-
centrace benzenu je v lokalitě dodržován. Změny, které provoz parkovacího domu vyvolá, budou jen 
málo významné a akceptovatelné. 

Podobná situace je u benzo(a)pyrenu - s ohledem na mírný předpokládaný nárůst dopravy vy-
volaný jednodušším parkováním dojde v lokalitě k mírnému navýšení průměrných ročních koncen-
trací benzo(a)pyrenu. Vliv provozu parkovacího domu ovšem nebude příliš významný. Imisní limit pro 
roční koncentrace benzo(a)pyrenu je v lokalitě překročen již v současné době. Změny, které provoz 
parkovacího domu vyvolá, budou jen málo významné a akceptovatelné. 
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Celkově lze tedy hodnotit vlivy změny kvality ovzduší na veřejné zdraví jako nevýznamný. Po-
drobněji je problematika kvality ovzduší řešena v rozptylové studii - příloha č. 3. 

Imisní limity pro denní koncentrace PM10, roční koncentrace PM2,5 a roční koncentrace ben-
zo(a)pyrenu jsou však v lokalitě překračovány již v současné době.  

 

 
Vliv hlukové zátěže na veřejné zdraví - během provozu 

Pro zhodnocení a modelování hlukové situace v posuzované lokalitě byla zpracována hluková 
studie (Suk, 2016), viz přílohu č. 4.  

Hladina hluku byla ve studii modelována pro čtyři výpočtové body, které byly umístěny do 
předpokládaných nejproblematičtějších míst. 

- Výpočtový bod č. 1  
Klinika dětského lékařství FNO, 2 m před východní fasádou, 6, 9 a 12 m nad úrovní terénu 
 

- Výpočtový bod č. 2  
Gynekologicko porodnická klinika FNO, 2 m před západní fasádou, 6, 9 a 12 m nad úrovní 
terénu 

 
- Výpočtový bod č. 3  

Onkologická klinika FNO, 2 m před severozápadním nárožím, 6, 9 a 12 m nad úrovní terénu 
 

- Výpočtový bod č. 4  
Rodinný dům č.p. 174 na ul. V Zahradách,  2 m před severní fasádou, 3 a 6 m nad úrovní 
terénu 

 
Výpočtové body jsou znázorněny na situaci v příloze č. 2.3. a také na obrázcích v hlukové stu-

dii.  

 

Dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. v platném znění, o ochraně zdraví před nepříznivými účin-
ky hluku a vibrací, § 12, odst. 3, se hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A v chrá-
něném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb stanoví součtem základní hla-
diny hluku  LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní dobu a místo dle přílohy č. 3. 

Korekce +5 dB … chráněný prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení v okolí   
komunikace II. třídy (pro výp. body 1 a 3) 

+10 dB… okolí komunikace II. třídy (pro výp. bod 4) 
- 5 dB…  chráněný prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení 
-10 dB… noční doba 

 

Tabulka č. 19.  - Ekvivalentní hladiny dopravního hluku  

Výp. 
bod 
č. 

Výška 
[m] 

LAeq,T [dB] 
denní doba 

LAeq,T [dB] 
noční doba 

LAeq,T [dB] 
denní doba 

LAeq,T [dB] 
noční doba Hygienický limit 

(den/noc) [dB] 
Současný stav Cílový stav 

1 6.0 52.2 44.8 51.2 43.7 55/45 
1 9.0 52.0 44.6 51.4 43.8 55/45 
1 12.0 53.1 45.6 52.6 44.9 55/45 
2 6.0 44.1 35.4 41.3 32.5 50/40 
2 9.0 45.0 36.4 42.2 33.4 50/40 
2 12.0 46.1 37.5 43.3 34.6 50/40 
3 6.0 48.9 40.7 49.6 41.2 55/45 
3 9.0 50.5 42.2 50.9 42.5 55/45 
3 12.0 51.5 43.3 52.0 43.6 55/45 
4 3.0 52.0 43.8 52.8 44.4 60/50 
4 6.0 53.2 45.0 54.0 45.6 60/50 
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Tabulka č. 20.  - Ekvivalentní hluk ze stacionárních zdrojů, denní i noční doba, cílový stav  

Výp. bod č. Výška [m] LAeq,T [dB] 
parkoviště 

LAeq,T [dB] 
stac. zdroje 

LAeq,T [dB] 
celkem 

Hygienický limit 
(den/noc) [dB] 

1 6.0 6.4 21.8 21.9 45/35 
1 9.0 8.7 22.0 22.2 45/35 
1 12.0 9.4 27.8 27.8 45/35 
2 6.0 8.3 34.8 34.8 45/35 
2 9.0 9.2 34.8 34.8 45/35 
2 12.0 10.5 34.9 34.9 45/35 
3 6.0 4.1 28.2 28.2 45/35 
3 9.0 6.1 28.3 28.3 45/35 
3 12.0 7.2 28.6 28.6 45/35 
4 3.0 2 30.6 30.6 50/40 
4 6.0  30.6 30.6 50/40 

 
 

Na základě výsledků hlukové studie lze konstatovat, že po uvedení parkovacího domu ve Fa-
kultní nemocnici v Ostravě do provozu, v chráněném venkovním prostoru staveb, definovaném 
v souladu s § 30, odst. 3) zákona č. 267/2015 Sb.: 

a) nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk 
z provozu na pozemních komunikacích v denní době;  

 
b) nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk 

z provozu na pozemních komunikacích v noční době;  
 
c) nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk ze 

stacionárních zdrojů v osmi nejhlučnějších hodinách v denní době;  
 
d) nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk ze 

stacionárních zdrojů v nejhlučnější hodině v noční době.  
 

U nejbližšího rodinného domu (bod 4) dojde k nepatrnému zvýšení hladiny dopravního hluku 
o max. 0,8 dB, což je změna sluchově nepostižitelná a přístroji neprokazatelná (je v rámci chyby mě-
ření). V areálu nemocnice dojde ke vzniku nového stacionárního zdroje hluku (parkovací dům), jehož 
působení však bude „kompenzováno“ zrušením stávajícího pozemního parkoviště.  

Podrobněji je problematika hluku řešena v hlukové studii - příloha č. 4. 

 
♦ Vliv na osvětlení a oslunění  
 

Osvětlení a oslunění okolních obytných domů se po výstavbě (díky dostatečnému odstupu no-
vého objektu od bytové zástavby) nezmění. 

 
♦ Sociálně-ekonomické vlivy 
 

Bez vlivu.  

 
Vlivy na veřejné zdraví lze celkově hodnotit jako nevýznamné. Dojde však k pozitivní změně, 

co se týče bezpečnosti chodců i motoristů v areálu nemocnice a komfortu parkování jak pacientů, tak 
ostatních návštěvníků nemocnice.   

 

                                                      
2 Ve výpočtovém bodě 4 bude hluk z parkovacího domu nezachytitelný vzhledem ke vzdálenosti a provozu na 
ulici Dr. Slabihoudka. 
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D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima 

Během výstavby 
 

V době výstavby parkovacího domu dojde na přechodnou dobu (cca 10 měsíců) k mírnému 
zhoršení současného stavu ovzduší v důsledku zvýšených emisí znečišťujících látek. Po dobu 7 mě-
síců se předpokládá provádění stavebních prací, následující 3 měsíce bude probíhat návoz a insta-
lace technologie. Prostor staveniště bude plošným zdrojem zejména prachu a výfukových plynů ze 
stavebních mechanizmů a nákladních vozidel. Kromě tuhých znečišťujících látek dojde ke zvýšení 
imisních koncentrací oxidů dusíku, organických látek a dalších polutantů obsažených ve výfukových 
plynech spalovacích motorů. Druhotná prašnost bude vznikat zejména při zemních pracích (přemis-
ťování zeminy) a při pojezdu vozidel po staveništi. Velikost vlivu závisí především na povětrnostních 
podmínkách a na organizaci a způsobu prováděných prací.  

Opatření pro prevenci a omezování vznikajících emisí (zejména prašnosti) budou součástí 
POV (plán organizace výstavby) a investor bude jejich plnění vyžadovat po dodavateli stavebních 
prací. Opatření pro omezení prašnosti spočívají zejména ve zkrápění staveništních komunikací 
a částí staveniště vodou v suchém a větrném období, v pravidelném čištění veřejných komunikací 
a čištění vozidel vyjíždějících ze staveniště. Vozidla dopravující sypké materiály budou používat 
k zakrytí nákladu plachty. 

 
Během provozu 
 

Pro možnost hodnocení vlivu záměru na kvalitu ovzduší byla zpracována rozptylová studie 
(Výtisk, Lollek 2016 – viz přílohu č. 3). 

Tato rozptylová studie je zpracována jako doplňková. Slovem doplňková se přitom rozumí sku-
tečnost, že je hodnocen provoz zdrojů zahrnutých do výpočtu rozptylového modelu. Do modelu byly 
přitom zahrnuty: 

1) nově navržené kogenerační jednotky (budou provozovány v novém parkovacím domě) a 
2) doprava způsobená záměrem.  

V rámci zpracování rozptylové studie bylo provedeno místní šetření v areálu fakultní nemocni-
ce a bylo zjištěno, že systém parkování je v současné době značně chaotický a počet parkovacích 
míst uvnitř areálu je pro potřeby provozu nemocnice nedostatečný. Dochází často k tomu, že auto-
mobil přijíždějící dovnitř areálu hledá dlouhé minuty parkovací místo, někdy dokonce neúspěšně 
a opět vyjíždí z areálu ven. Po vybudování parkovacího domu tento problém opadne a tím dojde ke 
zvýšení intenzity dopravy, neboť nalézt parkovací místo již nebude problémem, a návštěvníci budou 
moci volně do areálu nemocnice vjíždět.  

V rozptylové studii je také hodnocen úbytek (snížení) emisí z provozu stávajícího pozemního 
parkoviště (160 parkovacích stání), které zanikne, a na jehož místě se nově objeví posuzovaný par-
kovací dům.  

Tímto způsobem je možné vyhodnotit vliv provozu nového záměru a jeho příspěvek ke stáva-
jící úrovni znečištění v lokalitě – změny v kvalitě ovzduší, které nastanou po zbudování nového par-
kovacího domu. Všechny další stávající okolní i vzdálené zdroje jsou již obsaženy ve stávajícím 
imisním pozadí, které je rozptylové studii také zohledněno a vyhodnoceno.  

V rámci rozptylové studie byly modelovány koncentrace 

- prachu (suspendované částice ve frakci do 10 µm, PM10 a ve frakci 2,5 µm, PM2,5),  
- oxidu dusičitého NO2,  
- benzenu,  
- benzo(a)pyrenu.  
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Tabulka č. 21.  - Přehled individuálně volených referenčních bodů pro výpočet imisních 
koncentrací znečišťujících látek v ovzduší 

Označení 
referenčního 

bodu 

Vzdálenost od 
nejbližšího bodu 

parkovacího 
objektu 

Adresa, popis umístění 

IRB1 30 m Centrum buněčné terapie a diagnostiky v areálu FNO, poslední patro 

IRB2 110 m Klinika dětského lékařství, oddělení dětské neurologie v areálu FNO,  
poslední patro 

IRB3 110 m Gynekologicko-porodnická klinika v areálu FNO, poslední patro 

IRB4 110 m Klinika infekčního lékařství, oddělení kožní v areálu FNO, poslední patro 

IRB5 80 m Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, psychiatrické oddělení v areálu FNO, 
poslední patro 

IRB6 160 m Klinika nukleární medicíny v areálu FNO, poslední patro 

IRB7 130 m Onkologická klinika, klinika hematoonkologie v areálu FNO, poslední patro 

IRB8 270 m Rodinný dům s adresou V Zahradách 2108/180, 708 00 Ostrava-Poruba 

IRB9 220 m Rodinný dům s adresou Drobná 2363/8, 708 00 Ostrava-Poruba 

IRB10 370 m Rodinný dům s adresou V Zahradách 2298/213, 708 00 Ostrava-Poruba 

IRB11 380 m Rodinný dům s adresou V Zahradách 2357/227, 708 00 Ostrava-Poruba 

IRB12 410 m Rodinný dům s adresou K Myslivně 2081/25, 708 00 Ostrava-Poruba 

IRB13 510 m Bytový dům s adresou 17. listopadu 642/20, 708 00 Ostrava-Poruba 

IRB14 550 m Bytový dům s adresou 17. listopadu 28, 708 00 Ostrava-Poruba 

 
Imisní limity pro denní koncentrace PM10, roční koncentrace PM2,5 a roční koncentrace ben-

zo(a)pyrenu jsou v lokalitě překračovány již v současné době. Imisní limity pro roční koncentrace 
PM10, maximální hodinové a roční koncentrace NO2 a roční koncentrace benzenu jsou v lokalitě do-
držovány.  

Posuzovaný záměr přinese mírné snížení imisní zátěže z pohledu prašných částic (PM10 
a PM2,5), a to zejména z důvodu zanedbatelné resuspenze prachu v kryté části parkovacího domu, 
zatímco resuspenze na stávajícím parkovišti existuje (prach se víří). Ve výsledku tedy může dojít 
k mírnému zlepšení imisní zátěže prachem.  

Z pohledu oxidu dusičitého převládá nad vlivem dopravy vliv provozu kogeneračních jednotek. 
KGJ způsobí mírné navýšení imisních koncentrací, které se však z dlouhodobého měřítka dá pova-
žovat za málo významné a zanedbatelné. Provoz záměru nezpůsobí překročení v současné době 
dodržovaných imisních limitů pro NO2.  

V případě benzenu lze konstatovat, že dojde k mírnému navýšení průměrných ročních kon-
centrací. Vliv provozu parkovacího domu ovšem nebude příliš významný. Imisní limit pro roční kon-
centrace benzenu je v lokalitě dodržován. Změny, které provoz parkovacího domu vyvolá, budou jen 
málo významné a akceptovatelné. 

Podobná situace je u benzo(a)pyrenu - s ohledem na mírný předpokládaný nárůst dopravy vy-
volaný jednodušším parkováním dojde v lokalitě k mírnému navýšení průměrných ročních koncen-
trací benzo(a)pyrenu. Vliv provozu parkovacího domu ovšem nebude příliš významný. Imisní limit pro 
roční koncentrace benzo(a)pyrenu je v lokalitě překročen již v současné době. Změny, které provoz 
parkovacího domu vyvolá, budou jen málo významné a akceptovatelné. 
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Vlivy záměru (výstavba parkovacího domu na místě pozemního parkoviště a instalace kogene-
račních jednotek) na kvalitu ovzduší lze celkově hodnotit jako málo významné. Vlivy na klima budou 
nulové. 

Instalaci solárních panelů na střeše parkovacího domu lze hodnotit jako pozitivní. Jedná se 
o využití obnovitelného zdroje energie, který vede k úsporám tradičních paliv.     

 

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky 

Během výstavby 
 

Během výstavby bude plošným zdrojem hluku plocha hlavního staveniště. Zde bude hluk způ-
soben provozem stavebních mechanizmů a pojezdy nákladních automobilů se stavebními materiály 
a komponenty technologického zařízení v prostorech mimo veřejné komunikace. Předpokládá se 
40 jízd nákladních automobilů a 20 jízd osobních automobilů v denní době. Dále k těmto zdrojům při-
stupuje i hluk ze stavebních činností. Tyto činnosti budou prováděny v pouze v denní době.  

Podmínky při výstavbě, které budou respektovány:  

1) Stavební práce nebudou prováděny v noční době. 
2) Hlučné stavební práce a práce spojené s provozem těžké stavební techniky budou prováděny 

pouze v době od 7.00 hod do 21.00 hod. 
 

 
Během provozu 
 

Pro posouzení vlivu hluku záměru na obyvatelstvo během provozu parkovacího domu byla 
zpracována hluková studie (viz přílohu č. 4), která hodnotila hlukovou situaci u nejbližších chráně-
ných objektů, tzn. nemocničních budov a rodinných domů. 

V okolí záměru byly stanoveny následující výpočtové body, které jsou znázorněny na situaci 
v příloze č. 2.3. a také na obrázcích v hlukové studii:  

 
♦ Výpočtový bod č. 1  
Klinika dětského lékařství FNO, 2 m před východní fasádou, 6, 9 a 12 m nad úrovní terénu 
 
♦ Výpočtový bod č. 2  
Gynekologicko porodnická klinika FNO, 2 m před západní fasádou, 6, 9 a 12 m nad úrovní terénu 
 
♦ Výpočtový bod č. 3  
Onkologická klinika FNO, 2 m před severozápadním nárožím, 6, 9 a 12 m nad úrovní terénu 
 
♦ Výpočtový bod č. 4  
rodinný dům č.p. 174 na ul. V Zahradách,  2 m před severní fasádou, 3 a 6 m nad úrovní terénu 
 

Dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. v platném znění, o ochraně zdraví před nepříznivými účin-
ky hluku a vibrací, § 12, odst. 3, se hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A v chrá-
něném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb stanoví součtem základní hla-
diny hluku  LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní dobu a místo dle přílohy č. 3. 

Korekce +5 dB … chráněný prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení v okolí   
komunikace II. třídy (pro výp. body 1 a 3) 

+10 dB… okolí komunikace II. třídy (pro výp. bod 4) 
- 5 dB…  chráněný prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení 
-10 dB… noční doba 
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Tabulka č. 22.  - Ekvivalentní hladiny dopravního hluku  

Výp. 
bod 
č. 

Výška 
[m] 

LAeq,T [dB] 
denní doba 

LAeq,T [dB] 
noční doba 

LAeq,T [dB] 
denní doba 

LAeq,T [dB] 
noční doba Hygienický limit 

(den/noc) [dB] 
Současný stav Cílový stav 

1 6.0 52.2 44.8 51.2 43.7 55/45 
1 9.0 52.0 44.6 51.4 43.8 55/45 
1 12.0 53.1 45.6 52.6 44.9 55/45 
2 6.0 44.1 35.4 41.3 32.5 50/40 
2 9.0 45.0 36.4 42.2 33.4 50/40 
2 12.0 46.1 37.5 43.3 34.6 50/40 
3 6.0 48.9 40.7 49.6 41.2 55/45 
3 9.0 50.5 42.2 50.9 42.5 55/45 
3 12.0 51.5 43.3 52.0 43.6 55/45 
4 3.0 52.0 43.8 52.8 44.4 60/50 
4 6.0 53.2 45.0 54.0 45.6 60/50 

 

Tabulka č. 23.  - Ekvivalentní hluk ze stacionárních zdrojů, denní i noční doba, cílový stav  

Výp. bod č. Výška [m] 
LAeq,T [dB] 
parkoviště 

LAeq,T [dB] 
stac. zdroje 

LAeq,T [dB] 
celkem 

Hygienický limit 
(den/noc) [dB] 

1 6.0 6.4 21.8 21.9 45/35 
1 9.0 8.7 22.0 22.2 45/35 
1 12.0 9.4 27.8 27.8 45/35 
2 6.0 8.3 34.8 34.8 45/35 
2 9.0 9.2 34.8 34.8 45/35 
2 12.0 10.5 34.9 34.9 45/35 
3 6.0 4.1 28.2 28.2 45/35 
3 9.0 6.1 28.3 28.3 45/35 
3 12.0 7.2 28.6 28.6 45/35 
4 3.0 3 30.6 30.6 50/40 
4 6.0  30.6 30.6 50/40 

 
Na základě výsledků hlukové studie lze konstatovat, že po uvedení parkovacího domu ve Fa-

kultní nemocnici v Ostravě do provozu, v chráněném venkovním prostoru staveb, definovaném 
v souladu s § 30, odst. 3) zákona č. 267/2015 Sb.: 

a) nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk 
z provozu na pozemních komunikacích v denní době;  

 
b) nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk 

z provozu na pozemních komunikacích v noční době;  
 
c) nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk ze 

stacionárních zdrojů v osmi nejhlučnějších hodinách v denní době;  
 
d) nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk ze 

stacionárních zdrojů v nejhlučnější hodině v noční době.  
 

U nejbližšího rodinného domu (bod 4) dojde k nepatrnému zvýšení hladiny dopravního hluku 
o max. 0,8 dB, což je změna sluchově nepostižitelná a přístroji neprokazatelná (je v rámci chyby mě-
ření). V areálu nemocnice dojde ke vzniku nového stacionárního zdroje hluku (parkovací dům), jehož 
působení však bude „kompenzováno“ zrušením stávajícího pozemního parkoviště.  

Podrobněji je problematika hluku řešena v hlukové studii - příloha č. 4. 

Vliv záměru na hlukovou situaci lze považovat za nevýznamný.  

                                                      
3 Ve výpočtovém bodě 4 bude hluk z parkovacího domu nezachytitelný vzhledem ke vzdálenosti a provozu na 
ulici Dr. Slabihoudka. 
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D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Vliv na kvalitu povrchových a podzemních vod  

Ovlivnění povrchových vod se za normálního provozu nepředpokládá. Přímý kontakt nebez-
pečných látek s povrchovou vodou je prakticky vyloučen s ohledem na dostatečnou vzdálenost par-
kovacího domu (40 m) od nejbližšího vodního toku. 

Zájmová oblast leží mimo záplavové území. 

Srážková voda dopadající na plochu areálu bude přes odlučovač ropných látek odváděna do 
kanalizace FN Ostrava, která je zaústěna do kanalizačního sběrače OVAK a odváděna na městskou 
ČOV zároveň se splaškovou odpadní vodou.  

Hladina podzemní vody v kvartérním kolektoru nebyla naražena až do konečné hloubky prů-
zkumných vrtů 12 m. Zastižení hladiny podzemní vody se tedy v průběhu výstavby neočekává. Kon-
taminace podzemní vody při případné havárii s únikem většího množství závadných látek je prakticky 
vyloučena s ohledem na nepatrně propustnou vrstvu sprašových hlín v zájmovém území.  

Podlahy parkovacího domu jsou navrženy jako nepropustné, budou vyspádovány pro zachy-
cení srážkových vod (déšť a sníh na automobilech vjíždějících do objektu). Voda z podlah parkova-
cího objektu bude před vypouštěním do veřejné kanalizace procházet odlučovačem ropných látek.  

Vliv na hydrogeologické charakteristiky 

Záměr nebude mít žádný vliv na režim podzemních vod, tj. směr proudění vod, mocnost 
a propustnost hydrogeologického kolektoru.  

Vliv na odtokové poměry 
 

Veškeré odváděné dešťové vody budou napojeny na stávající soustavu jednotné areálové ka-
nalizace Fakultní nemocnice. Realizací stavby dojde k mírnému snížení dotace podzemních vod - 
zvětší se plocha pokrytá zpevněným povrchem ve srovnání se současným stavem.  

Možnost zasakování srážkové vody byla při přípravě záměru zjišťována, ovšem na základě 
výsledků hydrogeologického průzkumu (Pytlíček 2015) byla zamítnuta vzhledem k nevhodným pří-
rodním poměrům - viz výše kap. B.III.2. Odpadní vody. 

Vliv na zdroje vody 

V blízkosti zájmového území není v současné době podzemní voda využívána pro hromadné 
zásobování obyvatelstva. Nezasahují do něj ochranná pásma vodních zdrojů. Ochranné pásmo léči-
vých přírodních vod ani CHOPAV nebude dotčeno.  

Městský obvod Poruba je zásobován pitnou vodou z veřejného vodovodu, využití případných 
domovních studní u okolních rodinných domů jako zdroje pitné vody se nepředpokládá. Směr prou-
dění podzemní vody je generelně k JZ, tedy ve směru od parkovacího objektu k rodinným domům na 
ulici V Zahradách. Vzhledem ke značné hloubce hladiny podzemní vody se však nepředpokládá pře-
nos kontaminace ke studním ani při případném úniku závadných látek v prostoru záměru. 

 
Negativní vlivy na povrchové ani podzemní vody se nepředpokládají. Mírné zvětšení zpevně-

ných ploch na úkor zeleně (cca 1 100 m2) a snížení dotace kolektoru podzemní vody lze hodnotit ja-
ko nevýznamné.  

  
 
D.I.5. Vlivy na půdu 

K záborům pozemků zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkcí lesa 
nedochází. 

Pozemky, na nichž je v současné době zeleň, jsou vedeny v Katastru nemovitostí jako ostatní 
plocha (1739/175, 1739/183, 1739/157, 1739/436, 1739/437). 

 

Negativní vlivy na půdu se neočekávají.  
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D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

Při výstavbě bude horninové prostředí dotčeno při budování základových konstrukcí. 
V případě vniknutí závadných látek do horninového prostředí je nutno neprodleně kontaminovanou 
zeminu odtěžit a odvézt k odstranění.  

Negativní ovlivnění horninového prostředí při provozu parkovacího domu se nepředpokládá; 
mohlo by k němu však dojít např. při havárii - při případném úniku nebezpečných látek mimo zpev-
něné plochy. Pokud by k takové události došlo, bude postupováno v souladu se schváleným Havarij-
ním plánem.  

Záměr nebude mít vliv na ložiska přírodních zdrojů.  

 
Negativní vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje se neočekávají. 

 

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

Výskyt flóry a fauny na lokalitě odpovídá jejímu současnému umístění (v oploceném areálu 
nemocnice) a využití – na převážné části je parkoviště, na okraji pás stromů.  

Areál Fakultní nemocnice Ostrava je obklopen komunikacemi a zastoupení fauny je zde ome-
zeno na výskyt drobných savců, hlodavců, ptáků a bezobratlých. Jedná se o běžné druhy vázané na 
přítomnost travnatých ploch, keřů a stromů. 

Na dané lokalitě byl pro účely záměru proveden dendrologický průzkum. Stromy jsou v růz-
ných vývojových stádiích, většinou v dobrém zdravotním stavu. V rámci zapojeného porostu se na-
chází větší množství vrb (Salix caprea), které prosychají. Nejčastěji zastoupené jsou duby (Quercus 
robur), břízy (Betula pendula), různé druhy rodu Prunus, lípy (Tilia cordata) a vrby (Salix). Z keřového 
patra se vyskytují nejčastěji svídy (Cornus alba). 

V rámci přípravných prací bude provedeno kácení stávajících stromů, které jsou v kolizi s plá-
novaným záměrem. Rozsah kácení zeleně vychází z provedeného dendrologického průzkumu. Jed-
ná se o 90 - 100 stromů, z toho 38 ks má obvod kmene 80 cm ve výšce 130 cm a podléhá tedy po-
volení ke kácení. Dále se zde vyskytuje souvislý zapojený porost - nálet o ploše 1 411 m2. 

Kácení bude provedeno na základě povolení příslušného úřadu.  

Náhradní výsadba prozatím navrhována není, bude upřesněna na základě požadavků v prů-
běhu dalších fází projektu. 

Volné nezpevněné plochy areálu budou překryty vrstvou humózní hlíny a zatravněny. Výsadba 
nových stromů není plánována vzhledem k malému rozsahu volných ploch. 

 

Přírodní nebo přírodě blízké ekosystémy se v areálu nemocnice nenacházejí, nedojde tedy 
k jejich dotčení. Rovněž se nepředpokládá ovlivnění okolních ekosystémů (les, zahrady, vodní toky). 

Plánovaným záměrem nebudou dotčena zvláště chráněná území, prvky územního systému 
ekologické stability, významné krajinné prvky ani lokality soustavy NATURA 2000. Vyjádření Kraj-
ského úřadu Moravskoslezského kraje o vyloučení vlivu záměru na prvky soustavy NATURA 2000 je 
uvedeno v příloze č. 1.2. 

Zvláště chráněné druhy dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, se zde nevy-
skytují. Nejbližší chráněné plochy jsou vzdáleny cca 2,5 km (Přírodní památka Turkov). 

 

Záměr bude mít mírně negativní vliv na faunu a flóru v důsledku kácení dřevin. 
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D.I.8. Vlivy na krajinu 

Výstavbou nedojde k zastavění volné krajiny. Velikost a výška nového objektu bude hmotově 
odpovídat již realizované zástavbě v areálu nemocnice. 

Vyjádření Útvaru hlavního architekta a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy z hlediska 
územního plánu uvedeno v příloze č.1.1 tohoto oznámení. 

 
Vliv záměru na krajinu je hodnocen jako nevýznamný.  

Instalaci solárních panelů lze hodnotit jako pozitivní, nepřímý vliv - místo záboru volné krajiny 
bude účelně využita střecha objektu. 

 

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

V místě plánované stavby se nenacházejí žádné budovy, které by bylo nutno demolovat. 
V rámci přípravy území budou provedeny přeložky inženýrských sítí, budou odstraněny vymezené 
zpevněné plochy (zejména se jedná o asfaltový povrch stávajícího rušeného parkoviště), budou pro-
vedeny demontáže oplocení a závor a bude provedeno odtěžení zeminy pro přípravu pracovní plo-
chy pro stavbu parkovacího objektu. 

Kulturní památky nebudou realizací záměru dotčeny. Zahájení zemních prací bude v předstihu 
ohlášeno Státnímu památkovému ústavu.  

  
Vlivy na hmotný majetek jsou nevýznamné. Vlivy na kulturní památky jsou nulové.  

 

 

D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 

Z předchozí kapitoly D.I. vyplývá, že záměr při běžném provozu nebude působit významně 
negativně na žádnou složku životního prostředí ani na veřejné zdraví.  

Jako mírně negativní jsou hodnoceny jen vlivy na faunu a flóru v důsledku vykácení pásu 
vzrostlých stromů na západním okraji stávajícího parkoviště. Vlivy jsou lokální, dlouhodobé. 

Jako pozitivní je hodnoceno zlepšení možnosti parkování jak pacientů, tak ostatních návštěv-
níků a zaměstnanců areálu nemocnice, a s tím spojené zvýšení bezpečnosti chodců i motoristů. Vliv 
je lokálního dosahu. 

Dále lze za pozitivní považovat instalaci solárních panelů na střeše nového parkovacího do-
mu. Bude vhodně využit prostor a místo jedné kogenerační jednotky bude použit obnovitelný zdroj 
energie.   

 

Během výstavby dojde na přechodnou dobu ke zhoršení kvality ovzduší prachem a výfukový-
mi plyny a ke zvýšení hladiny hluku v denní době. Oba tyto vlivy budou vázány na blízké okolí lokality 
výstavby; ovlivnění objektů trvalého bydlení se neočekává.   

 

Preventivní opatření a případy řešení havarijních stavů budou popsány v Havarijním plánu 
a Požárním řádu, které budou pro parkovací objekt zpracovány. V oznámení jsou stručně tyto přípa-
dy charakterizovány v kap. B.III.5. 

 

Vlivy po ukončení provozování záměru: realizace záměru je oznamovatelem chápána jako 
dlouhodobá. Jiné využití objektu, než pro které byl naplánován - tedy parkování osobních vozidel - 
není prakticky možné. Demolice objektu by znamenala negativní vliv na ovzduší a hlukovou situaci 
v okolí.   
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D.III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice 

Nepříznivé vlivy záměru přesahující státní hranice se neočekávají.  

 

 

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

Významné nepříznivé vlivy na životní prostředí a na veřejné zdraví nebyly v souvislosti se zá-
měrem pro běžný provoz predikovány.  

Preventivní opatření pro předcházení haváriím a nestandardním stavům vyplývají jednak 
z dodržování požadavků platných právních předpisů, jednak v dodržování havarijního plánu, který 
bude pro provoz objektu zpracován.  

Opatření, která jsou součástí záměru a jsou popsána výše v textu u vlivů na jednotlivé složky 
životního prostředí: 

♦ Dřeviny, rostoucí v místě budoucí stavby budou vykáceny - mimo vegetační období - na základě 
příslušného povolení ke kácení. 

 
♦ Dodavatel stavby přijme opatření k maximálnímu omezení vzniku druhotné prašnosti (zejména 

v období zemních prací), tzn. řádné čistit vozidla vyjíždějících ze staveniště tak, aby nedocházelo 
ke znečišťování veřejných komunikací zeminou, betonovou směsí apod. Případné znečištění ve-
řejných komunikací bude pravidelně odstraňováno. Vozidla dopravující sypké materiály budou 
používat k zakrytí nákladu plachty. 

 
♦ V případě úniku technických kapalin ze stavebních mechanizmů a nákladních vozidel do hornino-

vého prostředí bude znečištěná zemina neprodleně odtěžena, odvezena na vodohospodářsky 
zabezpečenou plochu a podle rozboru odebraných vzorků s ní bude dále nakládáno v souladu 
s právními předpisy. Obdobně bude postupováno v případě kontaminace podzemní vody (odčer-
pání a odvezení k odstranění).  

 
♦ Při stavební činnosti budou dodržovány povolené hladiny hluku stanovené v nařízení vlády 
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (hygienický limit je 
65 dB/A v době od 7 do 21 hodin). Noční provoz na staveništi bude vyloučen.  

 
♦ Volné nezpevněné plochy areálu budou překryty vrstvou humózní hlíny a zatravněny. 
 
♦ Pro provoz parkovacího domu bude zpracován Havarijní plán a Požární řád. 

♦ Pro provoz kogeneračních jednotek bude vydáno povolení provozu tohoto zdroje znečišťování 
ovzduší.   

 
 

 

D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při 
specifikaci vlivů 

Nedostatky se při posuzování vlivů nevyskytly. Informace, které se podařilo shromáždit, byly 
dostačující ke zpracování oznámení a k detailnímu posouzení všech vlivů záměru na životní prostře-
dí.  
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ČÁST E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

Hodnocený záměr byl předložen k posouzení v jedné variantě, co se týče umístění i charakte-
ru objektů a zařízení.  

Pro porovnání připadá tedy v úvahu pouze varianta nulová, tj. zachování současného stavu, 
kdy vozidla návštěvníků parkují na pozemním parkovišti s nedostatečnou kapacitou.  

Vzhledem k neudržitelnosti stávajícího způsobu parkování a vzhledem k výsledkům hodnocení 
záměru na životní prostředí lze variantu, tak jak je popsána v části B oznámení, považovat 
za akceptovatelnou.  

 

 

ČÁST F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

F.I. Závěr 

Oznámení záměru bylo zpracováno v rozsahu podle přílohy č. 3, ve smyslu § 6 zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Při zpracová-
ní oznámení byly popsány všechny charakteristiky a ukazatele vlivu záměru na životní prostředí. 
Předložený výstup odpovídá úrovni podkladů k 30. 9. 2016, zohledňuje existenci jiných zájmů na vy-
užívání území a jeho okolí a prozkoumanost základních složek životního prostředí. 

Při posuzování nebyly zjištěny takové vlivy, které by vyloučily možnost realizace hodnoceného 
záměru v dané lokalitě. Záměr nebude působit významně negativně na žádnou složku životního pro-
středí ani na veřejné zdraví.  

Jako pozitivní je hodnoceno zvýšení bezpečnosti pěších i motorizovaných návštěvníků a za-
městnanců areálu nemocnice.  

Realizace záměru v plánovaném rozsahu, popsaném výše v textu, je v daném území akcepto-
vatelná. 

 

 

F.II. Použité podklady 

Přehled použitých podkladů: 
 

♦ AMROŽOVÁ, A. Parkovací dům FNO - Dendrologický průzkum. Ostrava: Ing. Andrea Ambrožová, 
2016 

♦ BALATKA, B., CZUDEK, T. Fyziogeografické členění reliéfu ČSR. Typologické členění reliéfu 
ČSR. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1975 a 1971 

♦ EITLER, P. Novostavba parkovacího objektu v areálu FN Ostrava. Dokumentace pro rozhodnutí 
o umístění stavby. Ostrava: WEST CENTRAL GROUP, 2016 

♦ PELÍŠEK, J. Pedogenetické asociace ČSR. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1975 
♦ PYTLÍČEK, J. Ostrava Poruba Ul. Dr. Slabihoudka - parkovací dům FNO. Hydrogeologický prů-

zkum pro vsakování srážkových vod. Ostrava: GEOVA s.r.o., 2015  
♦ QUITT, E. Klimatické oblasti ČSR. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1975 
♦ SUK, V. Novostavba parkovacího objektu v areálu FN Ostrava. Vliv hluku z provozu. Hluková stu-

die. Ostrava: RNDr. Vladimír Suk, 2016   
♦ VLČEK, V. Regiony povrchových vod ČSR. Brno: Geografický ústav ČSAV, 1971 
♦ VLK, L. Ostrava Poruba Ul. Dr. Slabihoudka - parkovací dům FNO. Inženýrskogeologický prů-

zkum. Ostrava: Ing. Libor Vlk, 2015 
♦ VÝTISK, J., LOLLEK, V. Novostavba parkovacího objektu v areálu FN Ostrava. Rozptylová studie 
č. 1599/16/RS. Ostrava: E-expert, spol. s r.o., 2016 

♦ http://geoportal.gov.cz/ 
♦ http://heis.vuv.cz/ 
♦ http://monumnet.npu.cz/ 
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♦ http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 
♦ http://www.geology.cz/ 
♦ http://www.chmi.cz/ 
♦ http://www.mapy.cz/ 
♦ http://www.nature.cz/ 
♦ http://www.statnisprava.cz/ 
♦ http://portal.cenia.cz/ 
♦ http://www.ochranaprirody.cz/ 
♦ http://twist.up.npu.cz 
♦ https://www.czso.cz/ 
♦ http://www.sekm.cz/ 
♦ https://poruba.ostrava.cz/cs 

a další. 
 

 

 

ČÁST G. VŠEOBECNĚ  SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU 

Popis záměru 
 

Posuzovaným záměrem je novostavba parkovacího objektu při západním okraji areálu Fakult-
ní nemocnice v Ostravě (viz přílohu č. 2.2 a 2.3.) v místě stávajícího pozemního parkoviště s kapaci-
tou přibližně 160 míst.  

Požadavek na výstavbu dostatečně kapacitního parkovacího objektu vzešel ze stávající neú-
nosné situace při parkování pacientů a návštěvníků nemocnice. Stávající parkoviště již několik let 
naprosto nedostačují rostoucím požadavkům a vnitroareálová doprava komplikuje provoz nemocni-
ce.  

Nový parkovací dům bude proveden jako čtyřpodlažní ocelobetonový skelet. V letních měsí-
cích je počítáno s parkováním vozidel na střeše objektu, která tak bude k tomuto účelu přizpůsobena 
a bude polorampami propojena s vnitřní dispozicí budovy. Kapacita nového parkovacího objektu bu-
de 523 krytých parkovacích stání uvnitř objektu a 137 parkovacích stání na střeše v letních měsících. 
Celkový počet parkovacích stání je tedy 660. 

V jihozápadní části 1. podlaží budovy je počítáno s vybudováním mycích linek pro sanitní vozy 
a osobní vozy zaměstnanců Fakultní nemocnice.  

Součástí záměru je také instalace dvou kogeneračních jednotek na zemní plyn s elektrickým 
výkonem každé jednotky 2 000 kWel. Tyto jednotky jsou součástí navrženého systému zásobování 
teplem a chladem (absorpční chlazení) a zároveň vyrábí elektrickou energii – tzv. „trigenerace“. Ko-
generační jednotky budou umístěny v severní části parkovacího domu. Na střeše budovy budou 
umístěny solární panely. 

Parkovací dům bude dopravně napojen ze stávající asfaltové komunikace ulice Dr. Slabihoud-
ka, vedoucí podél hranice areálu nemocnice. Napojení bude provedeno v místě stávajícího vjezdu do 
areálu, který slouží pro vjezd a výjezd sanitních vozů. Objekt parkovacího domu bude dopravně na-
pojen také na vnitroareálovou komunikaci.   

Předmětem záměru je mimo vlastní stavbu parkovacího objektu také úprava a doplnění zpev-
něných ploch a komunikací v okolí navrhovaného objektu, prodloužení areálového rozvodu vody, 
areálová přípojka nízkého napětí, úpravy areálové jednotné kanalizace, instalace odlučovače rop-
ných látek, čistírny odpadních technologických vod z myčky vozidel. Dále budou provedeny úpravy 
areálového osvětlení a oplocení areálu nemocnice v místě stavby.  

Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací (viz přílohu č. 1.1). 

 
  



Strana 58 

Novostavba parkovacího objektu v areálu FN Ostrava - oznámení záměru (EIA) 
2016 0158 

Vlivy na životní prostředí 
 

V kapitole D výše v textu bylo provedeno detailní posouzení vlivů záměru na veřejné zdraví 
a na jednotlivé složky životního prostředí.  

Pro hodnocení hladiny hluku v okolí plánovaného objektu - tedy u nemocničních pavilonů 
a obytné zástavby - byla zpracována hluková studie, která tvoří přílohu č. 4 oznámení.   

Pro hodnocení vlivu stavby na kvalitu ovzduší byla zpracována rozptylová studie, která je uve-
dena v příloze č. 3 oznámení.  

 Z provedeného hodnocení vyplývá, že záměr při běžném provozu nebude působit významně 
negativně na žádnou složku životního prostředí ani na veřejné zdraví.  

Jako mírně negativní jsou hodnoceny vlivy na faunu a flóru v důsledku vykácení pásu vzrost-
lých stromů na západním okraji stávajícího parkoviště. Vlivy jsou lokální, dlouhodobé. 

Jako pozitivní je hodnoceno zlepšení možnosti parkování jak pacientů, tak ostatních návštěv-
níků a zaměstnanců areálu nemocnice, a s tím spojené zvýšení bezpečnosti chodců i motoristů.  

Dále lze za pozitivní považovat instalaci solárních panelů na střeše nového parkovacího do-
mu. Bude vhodně využit prostor a místo jedné kogenerační jednotky bude použit obnovitelný zdroj 
energie.   

Během výstavby dojde na přechodnou dobu ke zhoršení kvality ovzduší prachem a výfukový-
mi plyny a ke zvýšení hladiny hluku v denní době. Oba tyto vlivy budou vázány na blízké okolí lokality 
výstavby, ovlivnění objektů trvalého bydlení se neočekává.   

Preventivní opatření a případy řešení havarijních stavů budou popsány v Havarijním plánu 
a Požárním řádu, které budou pro parkovací objekt zpracovány. V oznámení jsou stručně tyto přípa-
dy charakterizovány v kap. B.III.5. 

 

 

ČÁST H. PŘÍLOHY 

1. Vyjádření úřadů 
1.1. Vyjádření Magistrátu města Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu 
1.2. Stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje podle §45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. 

 
2. Grafické přílohy 
2.1. Situace širších vztahů 
2.2. Výřez z územního plánu Ostravy + legenda 
2.3. Ortofoto mapa s vyznačením míst výpočtu hluku 
2.4. Koordinační situace  
2.5. Řezy objektem 
 
3. Rozptylová studie 
4. Hluková studie  
 
 
 
  



Strana 59 

Novostavba parkovacího objektu v areálu FN Ostrava - oznámení záměru (EIA) 
2016 0158 

Datum zpracování oznámení:  listopad 2016 
 
Zpracovatel oznámení:    RNDr. Věra TÍŽKOVÁ 

autorizace k posuzování vlivů na životní prostředí 
č.j.3188/487/OPV/93  
G-Consult, spol. s r.o., Trocnovská 794/9, 702 00 Ostrava 
Tel.: 596 430 932, e-mail: tizkova@g-consult.cz 
 

 
Odborná spolupráce: 
 
♦ Ing. Petra BESTOVÁ (část C textu) 

E-expert, spol. s r.o., Mrštíkova 883/3, 709 00 Ostrava 
Tel.: 596 124 070, e-mail: bestova@e-expert.eu,  
 

♦ Ing. Jiří VÝTISK, Ing. Vladimír LOLLEK (rozptylová studie) 
E-expert, spol. s r.o., Mrštíkova 883/3, 709 00 Ostrava 
Tel.: 596 124 070, e-mail: vytisk@e-expert.eu, lollek@e-expert.eu 

 
♦ RNDr. Vladimír SUK (hluková studie) 

Konečného 1782/13, 715 00 Ostrava-Slezská Ostrava 
Tel.: 596 125 168, e-mail: vladimir.suk@email.cz 
 

 
Podpis zpracovatele oznámení:   
 
 
 


