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Část F. uvedena v příloze

Úvod

Pro stavbu ”Obchodní zóna Přívoz” bylo zpracováno oznámení dle přílohy č.3 zákona
č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Dle
přílohy č.1 tohoto zákona spadá předkládaný záměr do kategorie II - bodu 10.6 Skladové a
obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné
plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích míst v součtu pro celou
stavbu (záměr zahrnuje 957 parkovacích míst).

Situace umístění záměru
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B. Údaje o záměru
I. Základní údaje
1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1
Obchodní zóna Přívoz
Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů, přílohy č. 1 spadá předkládaný záměr do kategorie II
bod 10.6 Skladové a obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře
nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích
míst v součtu pro celou stavbu

2. Kapacita (rozsah) záměru
Plocha řešeného území
Zastavěná plocha
Objekt A
Objekt B
Objekt C (3 podlaží)
Objekt D
Prodejní plocha plocha

14,5 ha
20 000 m2
8 100 m2
6 000 m2
600 m2

Objekt A
Objekt B
Objekt C (3 podlaží)
Objekt D
Zpevněné plochy
Pěší komunikace
Pojízdné komunikace v areálu
Plocha parkovišť
Celkem

13 300 m2
5 300 m2
12 000 m2
360 m2

Počet parkovacích stání
Z toho pro tělesně postižené
Z toho pro osoby s dítětem

957
19
10

11 982,5 m2
24 618 m2
13 945 m2
50 546 m2

3. Umístění záměru
Kraj Moravskoslezský
Statutární město Ostrava
Katastrální území Přívoz
Objekt A p.č.654/1, 654/2, 665/1, 685/1, 685/8, 688/1, 688/3,
719/1, 719/6, 730, 977/2
Objekt B p.č. 660, 661, 662, 665/2, 694/4, 974/4, 974/6, 1087/1,
1087/5
Objekt C p.č. 660, 661, 688/2, 694/2, 694/3, 694/4, 974/7,
1087/1
Objekt D p.č. 694/2, 696, 697/1, 974/7

4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry (realizovanými,
připravovanými, uvažovanými)
Předmětem stavby je investiční záměr „Obchodní zóna Přívoz“, která zahrnuje výstavbu
obchodních objektů na severním okraji městské části Přívoz, v blízkosti dálnice D47 (D1),
s návazností na území Petřkovic a Koblova. Plocha řešeného území je 14,5 ha. V sousedství
zájmového území (západně od MÚK Místecká/D47) se nachází areál ÚČOV Ostrava –
Přívoz.
Zájmové území je součástí průmyslového pásu podél řeky Odry. Území je vymezeno řekou
Odrou, jejími ochrannými hrázemi a nadregionálním biokoridorem a komunikacemi a jejích
náspy nadřazené komunikační sítě. Významná je zejména jižní bariéra, tvořená dálnicí a
zahloubeným tokem Černého potoka, která odděluje zájmovou lokalitu od vlastního území
Přívozu. Přesto je řešené území funkčně součástí Přívozu, se kterým souvisí propojením
technické a dopravní infrastruktury a odkud je také prostřednictvím ul. Hlučínské a
uvažovaným napojením na MÚK dopravně připojeno na dálnici D47.
Zpracována byla objemová a zastavovací studie pro posouzení možností využití plochy území
pro výstavbu objektů s obchodní náplní, možnosti dopravního napojení, stanovení základních
plošných a objemových ukazatelů, posouzení kapacit a možnosti napojení na technickou

infrastrukturu v území. Tato studie je podkladem pro zpracování oznámení o posuzování
vlivu záměru dle zák.č100/2001 Sb.
Zpracován byl Inženýrsko–geologický průzkum. S ohledem na poměrně rozsáhlou
prozkoumanost území bylo zvoleno posouzení základových poměrů v prostoru budoucího
staveniště formou geologické rešerše archivních průzkumných prací realizovaných doposud
v zájmovém území. Jako doplněk geologické rešerše byly provedeny 4 penetrační sondy.
Zájmové území bylo dále podrobně výškopisně a polohopisně zaměřeno.
Jedná se o území historicky tvořené zemědělskými plochami a meandry řeky Odry. Řešené
území bylo původně součástí větší celku, vymezeného řekou Odrou a Černým potokem.
Počátkem 90. let bylo započato se sanací a rekultivací tohoto území, které bylo ovlivněno
hornickou činností. Podle původního záměru mělo být celé území nadvýšeno násypem důlní
hlušiny a následně rekultivováno na zemědělskou půdu. V polovině 90. let bylo rozhodnuto o
výstavbě dálnice D47, jejíž trasa byla navržena v jižní části rekultivované plochy. Došlo
rovněž ke změně územně plánovací dokumentace, podle které bylo území severně od dálnice
vyčleněno pro zónu lehkého průmyslu (plocha, které je předmětem této studie). Z těchto
důvodů byla rekultivace pozastavena.
Současné době je plocha asanována násypem hlušiny. Terén je dotvarovaný, urovnaný
částečně s provedenou technickou rekultivací (překryvem kulturních zemin).
Veškeré plochy v území jsou nezpevněné, porostlé ruderálním bylinným porostem. V západní
části se nachází deponie kulturních zemin. Téměř celé území je porostlé náletem břízy
bradavičnaté (Betula verrucosa), topolu černého (Populus nigra), vrby jívy (Salix caprea).
V severní části plochy podél nezpevněné komunikace napojené upraveným hospodářským
sjezdem z ulice Hlučínské začíná být znovu devastována černými skládkami.
Proti vyšší vodě je území chráněno povodňovými hrázemi podél řeky Odry (hladiny n-letých
vod dle správce povodí: Q5 = 203,95 m.n.m., Q20 = 205,30 m.n.m., Q100 = 206,75 m.n.m.)
Nadmořská výška se v řešeném území pohybuje v rozmezí +207 až +209,20 m.n.m., plocha
celého území je tedy nad hladinou stoleté vody.
Stavba je v souladu s územním plánem města Ostravy, schváleným dne 5.10.1994 usnesením
Zastupitelstva města Ostravy č.778/M ve znění schválených a vydaných změn a provedených
úprav k dnešnímu dni.
Pro navrhovanou stavbu bylo vydánoVyjádření k akci „Zastavovací studie – Obchodní zóna
Přívoz“ z hlediska územně plánovací dokumentace, Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního
architekta, č.j. SMO/276903/10/ÚHA/KUCH z 19.10.2010.
V Územním plánu města Ostravy je řešené území vymezeno funkční plochou „Lehký
průmysl, sklady, drobná výroba“. Sousedící komunikace jsou umístěny ve funkční ploše
„Drobná a ochranná zeleň“, při severozápadním okraji řešené území sousedí s funkční
plochou „Lesy“ a dále plochou podél řeky Odry „Doprovodná zeleň vodních toků“. Plochy,
v kterých jsou uvažovány části variantních tras vedení některých inženýrských sítí pro
zásobování řešeného území jsou v územních plánu vedeny jako „Drobná a ochranná zeleň“,
„Rozptýlená krajinná zeleň“, „Lehký průmysl“. Ve vyjádření je uvedeno, že obslužná
komunikace podél průmyslové zóny je vymezena v územním plánu jako veřejně prospěšná
stavba – stavba pro dopravu. Její napojení na MÚK dálnice D1 s prodl. Ul.Místeckou není
řešeno shodně s územním plánem a je tedy možno jej respektovat pouze jako etapovité řešení
a povolit jej jako připojení dočasné. V cílovém stavu je v rámci územního plánu v tomto
místě mimoúrovňové křižovatky navrženo připojení přeložky silnice I/56 v úseku dálnice –
Hlučín. Útvar hlavního architekta MMO uvádí, že posoudil soulad stavby s Územním plánem

města Ostravy, přičemž funkční využití pozemků je závazně stanoveno v textové části
Územního plánu města Ostravy 1994 D* „Regulativy funkčního a prostorového uspořádání
území“ a v hlavním výkresu C.2.1 „Komplexní urbanistický návrh – Plán využití ploch“. Ve
vyjádření je uvedeno, že s respektováním údajů uvedených ve vyjádření lze konstatovat, že
záměr je v souladu s Územním plánem města Ostravy.
Situace umístění záměru – výřez mapy ÚPD Ostrava

Plocha určená k výstavbě obchodní zóny Přívoz nemá dnes žádné napojení na silniční síť,
vyjma účelového napojení pro prováděné rekultivační práce v území a údržbu řeky Odry. Na
koruně hráze je umístěna částečně zpevněná komunikace. V sousedství severovýchodního
okraje řešeného území se nachází jednopodlažní zděný objekt v majetku Českých drah.
Po severním okraji řešeného území prochází podzemní potrubní funkční tranzitní kanalizace
(výtlak) a nadzemní el. vedení VVN 110 kV. Při východním okraji, podél náspu komunikace
v ul. Hlučínské prochází nadzemní el. vedení VN 22 kV.
Zájmová lokalita se nachází v oblasti vlivů důlní činnosti – plocha s číselným klíčem 4554
Přívoz, v pásmu M – plocha bez podmínek zajištění stavby proti účinkům poddolování. V
další fázi přípravy výstavby bude zpracován posudek u pověřené organizace (Diamo, s.p.).
Dle Mapy kategorizace území OKR leží převážná část řešené plochy v území ohroženém
výstupy důlních plynů. Zařazení konkrétní lokality do příslušné kategorie lze přesně určit
pouze přímým měřením výskytu metanu metodou metan screeningu. S ohledem na charakter

projektované zástavby a působení důlních vlivů v zájmovém území v minulosti bude
proveden atmogeochemický průzkum (měření výstupu metanu).
Možnost kumulace s jinými záměry než výše uvedenými v zájmovém území není vymezena.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a
hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Zájmové území se nachází v Městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, v k.ú. Přívoz.
Řešené území se nachází mezi MÚK dálnice D1 a stávající silnicí I/56 ulicí Hlučínskou,
dálnicí D1 a řekou Odrou.
Navržen je komplex dvou bloků obklopujících centrální plochu s parkovišti a plochami pro
pěší. Komplex obou bloků obsahuje 3 velkoplošné obchodní provozy a objekt rychlého
občerstvení. Z hlediska dopravní obsluhy je navržena nová komunikace ve směru od
severovýchodu na jihozápad s napojením na stávající trasu silnice I/56 ulice Hlučínské a
dálniční křižovatku. Toto napojení je navrženo jako dočasné do doby výstavby přeložky
silnice I/56 v úseku dálnice D1 – Hlučín.
Zájmová lokalita je v souladu s územním plánem města. V převážné míře dle platného
územního plánu města Ostravy je součástí funkční plochy „Bydlení hromadné“. Umístění
zařízení vybavenosti, které slouží širšímu území, je pro tuto funkci v kategorii přípustné.
V jižní části řešeného území jsou výhledově navrženy příjezdové komunikace v rámci funkční
plochy „Drobná ochranná zeleň“ a umístění dopravního napojení je pro tuto funkci v kategorii
přípustné.
Stavba se váže se k řešenému území a stávajícím prostorovým vlastnostem zájmového území
a vlastnickým vztahům pozemků. Navržené řešení vychází z prostorových a funkčních
možností řešení daného území. Nejsou řešeny jiné geografické varianty umístění záměru.
Tato skutečnost vychází z vlastnictví pozemků, souladu s územním plánem a celkového stavu
daného prostoru lokality.
Varianta nulová by znamenala ponechat území v současném stavu, tj. bez realizace záměru
investora. Tato varianta je možná, neumožnila by realizovat podnikatelský záměr investora,
který směřuje k zabezpečení využití dané plochy v této části města.
V daném prostoru by mohla být řešena aktivní nulová varianta, tj. provedení rekultivace
území dle původního návrhu řešení těžbou dotčeného území. Vzhledem k navazujícím
zejména dopravním stavbám, celkovému rázu území (průmyslová zóna) se jeví jako vhodnější
využití dané plochy pro navrhované řešení, které je v souladu s územním plánem města. Pro
zamezení vlivů na vodoteč Odru a její přírodní charakteristiky a neregionální biokoridor jsou
navržena opatření pro zamezení ovlivnění tohoto prostoru.
Varianty technické
Varianty technické zahrnovaly zejména hledání nejvhodnějšího a reálného dopravního
napojení a napojení na inženýrské sítě.
Dopravní napojení obchodní zóny na navrhovanou komunikaci bylo zpracováno ve dvou
variantách, a to jako okružní křižovatka a styková křižovatka s osazeným SSZ.
Napojení navrhované komunikace na ul. Hlučínskou bylo řešeno ve dvou variantách:
• okružní křižovatka s průměrem 40 m
• křižovatka tvaru T se samostatnými odbočovacími pruhy v hlavním směru s osazením
SSZ

Z předložených variant zpracovatel doporučuje jako vhodnější řízenou stykovou křižovatkou,
z důvodu možnosti vytvoření koordinovaného tahu v úseku ul. Slovenská - ul. Petřkovická.
Návazné křižovatky jsou situovány ve vzdálenostech 440 a 540 m od navržené křižovatky
propojovací komunikace s ul. Hlučínskou a jsou navrženy doplnit SSZ v liniové koordinaci,
návrh tohoto opatření bude řešen v dalším stupni projektové dokumentace.
Zásobování areálu pitnou vodou se navrhuje ve třech variantních řešeních (trasa A, B C).
Trasa A navrhuje napojení na stávající vodovod na ul. Slovenské a vést po východním okraji
bývalého hřbitova a následně pod korytem Černého potoka, trasa B je obdobou trasy A,
přípojka bude vedena při západním okraji bývalého hřbitova (parc. č. 573/1 a 590/59, k.ú.
Přívoz) a pod korytem Černého potoka. Trasa C navrhuje novou vodovodní přípojku vést
v ochranném pásmu nově navrženého horkovodu areálem bývalé ÚČOV.
Rovněž napojení na centrální zásobování teplem je řešeno ve třech variantách.
Technické varianty jsou prověřovány příslušnými odbornými pracovníky (projektanty) a bude
stanoveno konečné řešení na základě projednání s příslušnými správci sítí a celkovým
možným řešením.
V případě zájmové lokality je možné stavbu provést tak, aby tato odpovídala požadavkům na
minimalizaci vlivů na životní prostředí v oblasti stavební a následně provozní.
Minimalizace vlivu provozu navrhované stavby je technicky realizovatelná a je možné určit
parametry minimalizace možných impaktů.

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Základní údaje o stavbě
Údaje o kapacitách
Tabulka č.1
Zastavěná
plocha

Prodejní
plocha

Plocha
střech

Obestavěný
prostor

Objekt A

(m2)
20 000,00

Celková
užitná
plocha
(m2)
19 000,00

(m2)
13 300,00

(m2)
21 600,00

(m3)
200000

Objekt B

8 100,00

7 695,00

5 300,00

9 800,00

81000

Objekt C (3podl.)

6 000,00

17 100,00

12 000,00

6 650,00

107000

600,00

540,00

360,00

650,00

2400

34 700,00

44 335,00

30 960,00

38 700,00

390 400,00

Objekt D
Celkem

Zpevněné plochy v areálu obchodní zóny
Plocha pěších komunikací
Plocha pojízdných komunikací v areálu
Plocha parkovišť
Celkem
Urbanistické řešení

11 982,50 m2
24 618,00 m2
13 945,70 m2
50 546,20 m2

Celková koncepce návrhu vychází z požadavku investora na maximální možné využití
plochy území pro výstavbu objektů s obchodní náplní.
V Územním plánu města Ostravy je řešené území vymezeno funkční plochou „Lehký
průmysl, sklady, drobná výroba“, ve smyslu územně-plánovacích dokumentů definované jako
plochy s vhodným využitím mimo jiné pro umístění supermarketů, prodejních skladů atd.,
dále příslušných komunikací, manipulačních ploch, parkovišť; parkovou a ochrannou zeleň.
Konkrétní náplň jednotlivých objektů bude aktualizována v případných dalších projektových
stupních, dle požadavků konkrétních zájemců. Pro účely této studie byla řešena náplň čtyř
objektů:
 širokosortimentní prodejna (Objekt A)
 prodejna typu „dům a zahrada“ (objekt B)
 prodejna nábytku (třípodlažní objekt C)
 objekt typu rychlého občerstvení (objekt D)
Zástavba je tvořena komplexem 2 bloků, které ze dvou stran obklopují centrální plochu –
„náměstí“ otevřené směrem k řece a navazujícím „zeleným plochám“. Plocha je z části
otevřena i na jižní straně - směrem k dálnici.
Centrální plocha s parkovišti bude dotvořena částečně zastřešenou pěší komunikací se vstupy
do jednotlivých objektů, oživenou solitéry prosklených pavilonů s dalšími obchodními
jednotkami, které navozují spolu s přilehlými prosklenými výlohami hlavních objektů více
„měštější“ charakter prostoru.
Blok ve východní části areálu bude uzavřen 3-podlažním objektem C (prodejna nábytku),
který výškově a hmotově vhodně navazuje na vyvýšenou komunikaci v ulici Hlučínské
(nadjezd nad dálnicí). Prostor u nově navržené křižovatky v ulici Hlučínské bude doplněn
menším objektem D rychlého občerstvení, který svým měřítkem odpovídá danému prostoru.
Zbylá volná plocha mezi nově navrženou komunikací a hrází řeky Odry bude osázená
stromovou a keřovou zelení, která „proroste“ i do prostoru parkovišť v centrální ploše.
Atraktivitu centrálního prostoru může dále podpořit vhodný městský mobiliář, případně vodní
prvky.
Širší dopravní vazby
Řešené území obchodní zóny se nachází mezi MÚK dálnice D1 a stávající silnicí I/56, ulicí
Hlučínskou a dálnicí D1 a řekou Odrou na katastrálním území Přívozu v severní části města
Ostravy. Stávající sil. I/56 je jednou z hlavních komunikací zpřístupňující dopravní obsluhu
severní a severozápadní oblasti. Tomu také odpovídá její značné stávající zatížení a v rámci
plánované dostavby silniční infrastruktury se předpokládá její výhledová přeložka v celém
tahu od Ostravy po Opavu.
V současné době byla dokončena studie tahu I/56 v úseku Opava – Ostrava. Nebylo však
dosaženo souhlasu s vedením trasy přes katastrální území Ludgeřovic. Z dostupných
informací a z předpokládaného postupu výstavby propojení Opava – Ostrava vyplývá priorita
tahu I/11 s tím, že na tahu I/56 lze předpokládat v prvních fázích výstavby obchvatů
v polovičním profilu dvoupruhové komunikace s krajnicemi a to v úseku mezi Hlučínem a
Opavou. V úseku Hlučín – Ostrava lze předpokládá dlouhodobě funkci současného obchvatu

v trase zrušené tramvajové tratě. Z toho vyplývá potřeba hledání možností zvýšení výkonnosti
současného napojení sil.I/P56 na dálnici D1 v oblasti Ostravy – Přívoz.
Principem možného řešení zvýšení výkonnosti křižovatek v oblasti ul.Slovenské je využití
dopravního napojení rozvojové plochy Ostrava – Přívoz mezi Odrou a dálnicí D1 pro zlepšení
dopravního napojení sil.I/56 na dálnici D1. Pro obsluhu obchodní zóny byla navržena nová
komunikace ve směru od severovýchodu na jihozápad s napojením na stávající trasu silnice
I/56, ulice Hlučínské a dálniční křižovatku.
Průkaz celospolečenského přínosu navrhovaného etapového napojení rozvojové plochy na
odlehčení exponované partie komunikační sítě v oblasti Černého potoka je klíčový.
Podrobným řešením a návrhem napojení propojky na ulici Hlučínskou, prognózou zatížení,
variantami dopravního napojení a výběrem výsledné verze řešení se podrobně zabývá „Studie
dopravního napojení obchodní zóny Přívoz“, Ing.Bedřich Nečas, Ing.Michal Kreutz, UDI
Morava s.r.o.
Z provedených kapacitních posouzení, obsažených v příloze, bylo odvozeno následující
shrnutí pro hodnocení dopravního napojení oblasti Hlučínska na dálnici D1 a na základní
komunikační síť města Ostravy:
• V současnosti se stávající křižovatky na sil. I/56, ul.Hlučínské v řešeném území
nacházejí na horní hranici propustnosti, na ul. Slovenské nevykazuje problémy.
• Pro období r.2030 bez propojení dálniční křižovatky a ul. Hlučínské dle
prognózovaného zatížení vykazují křižovatky na komunikační síti, ul. Hlučínské a ul.
Slovenské vysoké hodnoty na průjezdech, což signalizuje zhoršení propustnosti a
vyčerpání kapacit.
• Po vybudování etapového propojení dálniční křižovatky D1 a sil. I/56, dojde
k zlepšení dopravní situace v řešeném území s dílčím zlepšením propustnosti
dopravních uzlů, v horším případě zachování současné situace i při nárůstu dopravy
pro období r. 2030.
Z výše uvedeného vyplývá, že vybudováním komunikačního propojení dálniční křižovatky se
sil. I/56 s adekvátním uspořádáním na sil. I/56 lze efektivně rozložit dopravní vazby v území
a zajistit dopravní napojení území Hlučínska na dálnici D1 a základní komunikační síť
Ostravy. Bez této propojky není schopna stávající komunikační síť výhledové nároky dopravy
přenést. Navrhovaná investice privátního investora tedy v konečném důsledku může zajistit
funkceschopnost komunikační sítě bez nutnosti státní investice do dopravní infrastruktury.
Návrh dopravního řešení
Plocha určená k výstavbě obchodní zóny Přívoz nemá dnes žádné napojení na silniční síť. Pro
obsluhu obchodní zóny je navržena nová komunikace s napojením na stávající trasu sil. I/56,
ul. Hlučínské a MÚK dálnice D1 x prodl. ul. Místeckou. Na tuto navrhovanou komunikaci
pak bude napojeno samotné území obchodní zóny.
Navrhovaná propojovací komunikace bude do doby výstavby přeložky sil. I/56 v úseku
dálnice D1 – Hlučín plnit funkci sběrné komunikace. V cílovém stavu ji lze charakterizovat
jako obslužnou komunikaci. S ohledem na její dopravní funkci je navržena vozovka v šířce
8,0 a 10,5m. Šířkové uspořádání umožní v křižovatkových úsecích zřízení samostatných
levých odbočovacích pruhů, což přispěje k plynulosti dopravního provozu.
Směrové vedení propojovací komunikace je podél řešeného území v přímé, pouze koncové
úseky při napojení na dálniční křižovatku jsou řešeny směrovými oblouky s poloměry 75 a
100 m.

Výškově je propojovací komunikace vedena převážně po rovinatém terénu, vyjma úseku
napojení na dálniční křižovatku se sklony 3-4 %. Křižovatka s ul. Hlučínskou je situována
v místě stávající sil. I/56 se sklonem cca 3 – 4 %.
Napojení obchodní zóny na navrhovanou komunikaci bylo zpracováno ve dvou variantách, a
to jako okružní křižovatka a styková křižovatka s osazeným SSZ. Vzdálenost navrhované
křižovatky k nejbližší křižovatce na sil. I/56 ul. Hlučínská x ul. Slovenská je cca 540m a sil.
I/56 x ul. Hlučínská (příjezd do Petřkovic) je cca 440 m, což je v souladu s požadavky ČSN
73 6110, neboť se stále jedná úsek komunikace v zastavěném území.
Křižovatka s ul. Hlučínskou
Napojení navrhované komunikace na ul. Hlučínskou je řešeno ve dvou variantách:
• okružní křižovatka s průměrem 40 m
• křižovatka tvaru T se samostatnými odbočovacími pruhy v hlavním směru s osazením
SSZ
Z předložených variant zpracovatel doporučuje jako vhodnější řízenou stykovou křižovatkou,

z důvodu možnosti vytvoření koordinovaného tahu v úseku ul. Slovenská - ul. Petřkovická.
Návazné křižovatky jsou situovány ve vzdálenostech 440 a 540m od navržené křižovatky
propojovací komunikace s ul. Hlučínskou a jsou navrženy doplnit SSZ v liniové koordinaci,
návrh tohoto opatření bude řešen v dalším stupni projektové dokumentace.
Vzdálenost křižovatky pro napojení obchodní zóny na propojovací komunikaci od křižovatky
na sil. I/56 je cca 220 m.
Statická doprava zahrnuje 957 stání. Z této celkové kapacity bude cca 19 stání vyhrazeno pro
tělesně postižené a 10 stání pro osoby doprovázející dítě v kočárku.
Situace dopravního napojení je zřejmá z následujícího grafického znázornění
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MÚK D1

Komunikace pro pěší
Podél jižního okraje nové trasy propojovací komunikace je navržen souběžný jednostranný
chodník v šířce 3,0 m pro přístup pěších do obchodní zóny od sil. I/56. Rovněž je respektován
záměr na vybudování cyklistické stezky v blízkosti navrhovaného areálu a je navrženo její
doplnění o přístup do obchodní zóny.
Přechod pro chodce (případně i cyklistický přejezd) je situován u navrhované křižovatky s ul.
Hlučínskou. Uvnitř areálu obchodní zóny budou pěší trasy přizpůsobeny potřebám
jednotlivých objektů.
Ostatní prvky dopravního řešení
Návrh dispozice obchodního areálu obsahuje i návrh na vybudování autobusové zastávky
s možností otáčení v okružní křižovatce v jižní partii areálu. Příjezd zásobovací dopravy
k zásobovacím dvorům ve východním a západním sektoru rozvojové plochy vytváří
dostatečné délky příjezdových komunikací s možností odstavení nákladních vozidel bez
negativního ovlivnění dopravního režimu parkovacích ploch. Dispozice zásobovacích dvorů
umožňuje otáčení návěsových souprav.
Návrh dopravního řešení respektuje stávající cyklistickou trasu podél sil. I/56 a obsahuje i
rekonstrukci stávajících sjezdů v oblasti jižního předmostí mostu přes Odru.

Zabezpečení pitné vody
Řešené území spadá do tlakového pásma s řídícím vodojemem VDJ Muglinov. Zásobování
areálu pitnou vodou se navrhuje ve třech variantních řešeních:
•

trasa A: navrhuje se napojením na stávající vodovod na ul. Slovenské a vést po
východním okraji bývalého hřbitova a následně pod korytem Černého potoka

•

trasa B: obdoba trasy A, přípojka bude vedena při západním okraji bývalého hřbitova
(parc. č. 573/1 a 590/59, k.ú. Přívoz) a pod korytem Černého potoka

•

trasa C: nová vodovodní přípojka se navrhuje vést v ochranném pásmu nově
navrženého horkovodu areálem bývalé ÚČOV

Odpadní vody
Splaškové odpadní vody ze zájmové plochy budou gravitační kanalizací svedeny do nově
navržené ČS a následně jednou ze tří variantních řešení přečerpávány výtlakem na ÚČOV.
Srážkové vody ze zpevněných ploch budou akumulovány v potrubí pod plochami parkovišť
a odstavných ploch, dále budou zbaveny ropných látek na ORL a následně řízeně vypouštěny
do dešťové kanalizace a do řeky Odry.
Srážkové vody ze střech objektů v zájmovém areálu budou svedeny bez zdržení přímo do
dešťové kanalizace a do řeky Odry.

Srážkové vody z nezpevněných zatravněných ploch nebudou odváděny žádným zvláštním
zařízením mimo plochu zabíraného pozemku. Tyto vody zůstanou na nezpevněných plochách
a budou postupně vsakovat do podloží. Zatravněné plochy budou odděleny od zpevněných
ploch zvýšeným obrubníkem, aby se zabránilo možnému odtoku z těchto ploch do dešťové
kanalizace.
Množství vypouštěných dešťových vod z areálu obchodní zóny Přívoz je navrženo tak, aby
nedocházelo ke zhoršení průtokových poměrů v níže položeném území.
Elektrická energie
Návrh připojení území na rozvody distribuční sítě vychází z požadavků na odběr elektrické
energie:
Objekt
Objekt A
Objekt B
Objekt C
Objekt D

Instalovaný příkon
2 400 kW
980 kW
2 160 kW
390 kW

Soudobý příkon
1 080 kW
590 kW
1 300 kW
195 kW

Odběr
2 700 MWh/rok
1 400 MWh/rok
3 200 MWh/rok
600 MWh/rok

Každý objekt bude mít vlastní trafostanici 22/0,4 kV potřebné velikosti, napájenou z vrchního
vedení VN 167-177 (projednat s ČEZ Distribuce, a.s.) kabelovou smyčkou. Kabelové vedení
propojí nové trafostanice v území. Přípojka VN bude provedena jednožilovými kabely 22AXEKVCE 1x240 mm2. Součástí přípojky VN budou dvě vstupní pole a pole podélné spojky
v trafostanicích - distribuční část. Ostatní zařízení trafostanice budou v majetku investorů.
Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení bude řešeno silničními stožáry BM 10-12 s vyložením 2500 mm, svítidly
s nastavitelnou optikou (např. Safír 2) výkonu 100-150 W. Osvětlení bude navazovat na
okolní VO a bude z okolního VO rovněž napájeno. Rozteče svítidel budou voleny tak, aby
byly dodrženy požadavky na osvětlení dle generelu VO města Ostravy. U sjezdu z dálnice
bude dodrženo adaptační pásmo s vyšší hladinou osvětlení.
Přechody budou osvětleny svítidly k tomu určenými (např.: Schréder Zebra) o výkonu 250 W.
Areálové (místní) osvětlení
Areálové osvětlení bude napájeno a řízeno z rozvodů investora a bude nezávislé na veřejném
osvětlení. Přívodní kabely budou převážně typu CYKY 4Jx16. U svítidel na fasádě budou
přívodní kabely.
Areálové osvětlení je koncepčně rozděleno na zóny.
• Zóna parkovišť bude osvětlena ze stožáru BM 14 svítidly se širokou křivkou svítivosti
(např. Safír 3). Výkon svítidel bude upřesněn dle přání investora, bude se pohybovat
v rozmezí 250-400W.
• Zóna zásobování bude osvětlena na nižší třídu osvětlení, osvětlení bude zajištěno ze
stožárů BM12 a reflektorů na fasádě objektu, typ svítidel např. Safír 2, výkon 100150W.
• Zóna krytého stání bude osvětlena reflektory zavěšenými pod střechou, výkon
jednotlivých zdrojů 100-150W

•
•

Zóna parkoviště pod linkou VN – toto parkoviště bude osvětleno reflektory
umístěnými na fasádě přilehlého objektu. Výkon svítidel 100-150W
Zóna příjezdu k aut. zastávce bude osvětlena svítidly 150-200W na stožárech BM12

Celkový instalovaný příkon 19-28kW.
Telekomunikace
V severovýchodní části zájmového území se nachází slaboproudé sítě společností Telefonica
O2 a Ovanet, které půjdou v budoucnu použít jako napojovací bod pro hlasové a datové
služby. Další možností pro napojení objektů na veřejnou telekomunikační síť je použití
rádioreléových spojů.
Vytápění
Teplovodní přípojka bude realizovaná pro připojení navrhovaných objektů obchodní zóny na
centrální zásobování teplem (CZT).
Napojení obchodní zóny je navrhováno ve třech variantách.
• Trasa A
• Trasa B
• Trasa C
Trasa A
Teplovodní přípojka o dimenzi 2x DN 150 bude napojená u parku ze strany ul. Hlučínské.
Teplovodní přípojka bude křížit komunikaci uvedené ulice pravděpodobně průtlakem, neboť
křížení výkopem nebude povoleno. Trasa přípojky jako podzemní bude dále vedena pod pěší
komunikací v prostoru bývalého hřbitova souběžně s oplocením areálu firmy DAKO a bude
křížit Černý potok. Křížení koryta Černého potoka bude provedeno nadzemní trasou přes
nový potrubní most. Křížení spodem pod dnem koryta Černého potoku je po technické stránce
prakticky vyloučeno. Dále bude trasa pokračovat po lomovém bodě v souběhu s Černým
potokem jako nadzemní nebo podzemní – bude upřesněno. Trasa povede přes „dálniční
propustek“ a po dalším lomovém bodě půjde směrem k dálničnímu tělesu. Dálnice bude
křížena průtlakem a trasa vstoupí do areálu zóny kde bude napojena do teplovodního rozvodu
k jednotlivým objektům.
Trasa B
Teplovodní přípojka o dimenzi 2x DN 150 bude napojená u kruhového objezdu na ul.
Slovenská vedle areálu Policie ČR. Teplovodní přípojka bude křížit komunikaci uvedené
ulice pravděpodobně průtlakem, neboť křížení výkopem nebude povoleno. Trasa přípojky
jako podzemní půjde dále parkem a bude křížit Černý potok. Křížení koryta Černého potoka
pod kruhovým objezdem dálnice bude provedeno nadzemní trasou přes nový potrubní most.
Křížení spodem pod dnem koryta Černého potoku je po technické stránce prakticky
vyloučeno. Dále bude trasa pokračovat směrem k dálničnímu tělesu. Dálnice bude křížená
průtlakem. Další průtlak bude proveden pod tělesem kruhového objezdu dálnice a dále trasa
vstoupí do areálu zóny, kde bude napojená do teplovodního rozvodu k jednotlivým objektům.

Trasa C
Teplovodní přípojka o dimenzi 2x DN150 bude napojená u křižovatky
ul. Na Náspu / ul. Slovenská vedle areálu fy Libros. Teplovodní přípojka bude křížit
komunikaci uvedené ulice Slovenská pravděpodobně průtlakem, neboť křížení výkopem
nebude povoleno. Trasa přípojky jako pozemní půjde dále zelení a bude křížit Černý potok.
Křížení koryta Černého potoka bude provedeno nadzemní trasou přes stávající potrubní most.
Po lomovém bodě půjde trasa jako pozemní v souběhu s dálnici. Po dalším lomovém bodě
podchází dálniční výjezd a kříží dálnici. Dálnice bude křížena průtlakem. Dale trasa jako
pozemní půjde pod dálničním výjezdem a bude vstupovat do areálu staré ČOV.
Dále trasa půjde jako podzemní v souběhu s plánovaným „VVN“ vedením ČEZu Distribuce
a.s. okrajem areálu staré ČOV. Po lomovém bodě bude podcházet plánovaný výjezd
z kruhového objezdu dálnice a bude vstupovat do areálu zóny, kde bude napojena do
teplovodního rozvodu k jednotlivým objektům.
Propojení jednotlivých objektů areálu obchodní zóny bude realizováno teplovodním potrubím
dimenze DN 100 a DN25.
Ochranná pásma inženýrských sítí
Funkční tranzitní výtlačné kanalizační potrubí, vedené při severním okraji území, má
ochranné pásmo 2,5 m na každou stranu.
•
•
•
•

El.vedení 110 kV (severní okraj území) – 15 m od stávajícího vedení na každou stranu
El.vedení 22 kV (západní okraj) - 10 m od stávajícího vedení na každou stranu
Dálnice D 47 - 50 m od osy přilehlého jízdního pruhu
Silnice I/56 - ul. Hlučínská – bez ochranného pásma (komunikace v intravilánu)

Úroveň navrhovaného technického řešení
Záměr odpovídá požadovanému standardu pro navrhované stavby a je v souladu s platnou
legislativou. Navržené technické a stavební řešení a provozní zabezpečení jednotlivých
stavebních objektů, dopravního napojení a začlenění lokality do prostředí je v souladu s
požadavky na řešení takových staveb.
Navržena stavba je řešena přiměřeným způsobem s ohledem na okolní objekty, dopravní
charakteristiky území a inženýrské sítě vedené předmětným územím. Navržena jsou opatření
pro zamezení možného vlivu na neregionální biokoridor, nivu vodoteče Odra a doprovodný
porost a biotu.
Technické řešení je koncipováno účelně s optimalizací využití doprovodných ploch a
dopravních požadavků. Zabezpečena bude statická doprava.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení stavby
Ukončení

2012
2013

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj

Moravskoslezský

Město

Statutární město Ostrava
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato
rozhodnutí vydávat
•
•

Územní rozhodnutí - Magistrát města Ostrava – Odbor stavební
Stavební povolení – Úřad MOb Moravská Ostrava a Přívoz – Odbor výstavby a
životního prostředí

II. Údaje o vstupech
1. Zábor půdy
Stavba je řešena na níže uvedených pozemcích v katastrálním území Přívoz:
Objekt A
Tabulka č.2
Katastr.
území
Přívoz

Přívoz

Parcela č.
654/1

Výměra
10134

Druh pozemku
ostatní plocha

654/2

306

ostatní plocha

Majitel/ Svěřená správa
nemovitosti
RPG RE Land, s.r.o.
Městský obvod Mor. Ostrava
a Přívoz
RPG RE Land, s.r.o.
RPG RE Land, s.r.o.

Přívoz

665/1

8396

trvalý travní porost

Přívoz

685/1

8325

vodní plocha

RPG RE Land, s.r.o.

Přívoz

685/8

3044

vodní plocha

RPG RE Land, s.r.o.

Přívoz

688/1

14145

trvalý travní porost

RPG RE Land, s.r.o.

Přívoz

688/3

888

ostatní plocha

RPG RE Land, s.r.o.

Přívoz

719/1

2234

ostatní plocha

RPG RE Land, s.r.o.

Přívoz

719/6

2375

vodní plocha

RPG RE Land, s.r.o.

Přívoz

730

2361

vodní plocha

RPG RE Land, s.r.o.

Přívoz

977/2

47

ostatní plocha

RPG RE Land, s.r.o.

Statutární město Ostrava

Objekt B
Tabulka č.3
Katastr.
území

Parcela č.

Výměra

Druh pozemku

Majitel/ Svěřená správa
nemovitosti
RPG RE Land, s.r.o.

Přívoz

660

3529

ostatní plocha

Statutární město Ostrava

Přívoz

661

2251

ostatní plocha

RPG RE Land, s.r.o.
RPG RE Land, s.r.o.

Přívoz

662

1100

vodní plocha

Statutární město Ostrava
RPG RE Land, s.r.o.

Přívoz

665/2

6767

trvalý travní porost

Přívoz

694/4

1232

ostatní plocha

RPG RE Land, s.r.o.

Přívoz

974/4

426

ostatní plocha

RPG RE Land, s.r.o.

Přívoz

974/6

610

ostatní plocha

RPG RE Land, s.r.o.

Přívoz

1087/1

10162

ostatní plocha

RPG RE Land, s.r.o.

Přívoz

1087/5

1468

ostatní plocha

RPG RE Land, s.r.o.

Parcela č.

Výměra

Druh pozemku

Statutární město Ostrava

Objekt C
Tabulka č.4
Katastr.
území

Majitel/ Svěřená správa
nemovitosti
RPG RE Land, s.r.o.

Přívoz

660

3529

ostatní plocha

Statutární město Ostrava

Přívoz

661

2251

ostatní plocha

RPG RE Land, s.r.o.

Přívoz

688/2

2226

trvalý travní porost

RPG RE Land, s.r.o.

Přívoz

694/2

3019

trvalý travní porost

RPG RE Land, s.r.o.

Přívoz

694/3

4296

ostatní plocha

RPG RE Land, s.r.o.

Přívoz

694/4

1232

ostatní plocha

RPG RE Land, s.r.o.

Přívoz

974/7

733

ostatní plocha

RPG RE Land, s.r.o.

Přívoz

1087/1

10162

ostatní plocha

RPG RE Land, s.r.o.

Parcela č.

Výměra

Druh pozemku

Přívoz

694/2

3019

trvalý travní porost

RPG RE Land, s.r.o.

Přívoz

696

3190

vodní plocha

RPG RE Land, s.r.o.

Přívoz

697/1

198

vodní plocha

RPG RE Land, s.r.o.

Přívoz

974/7

733

ostatní plocha

RPG RE Land, s.r.o.

Objekt D
Tabulka č.5
Katastr.
území

Majitel/ Svěřená správa
nemovitosti

Infrastruktura ( inženýrské sítě, komunikace a zpevněné plochy)
Tabulka č.6
Katastr. území
Přívoz

Parcela č.
654/1

Výměra
10134

Druh pozemku
ostatní plocha

Přívoz

654/2

306

ostatní plocha

Přívoz
Přívoz

660
661

3529
2251

ostatní plocha
ostatní plocha

Přívoz

662

1100

Přívoz

665/1

8396

Přívoz
Přívoz
Přívoz

665/2
665/3
665/4

6767
817
4

vodní plocha
trvalý travní
porost
trvalý travní
porost
vodní plocha
vodní plocha

Přívoz
Přívoz
Přívoz
Přívoz
Přívoz
Přívoz
Přívoz

665/5
666/1
685/1
685/2
685/3
685/6
685/8

614
63378
8325
10299
3558
1804
3044

Přívoz

688/1

14145

Přívoz
Přívoz

688/2
688/3

2226
888

Přívoz
Přívoz
Přívoz
Přívoz
Přívoz
Přívoz
Přívoz
Přívoz
Přívoz
Přívoz
Přívoz
Přívoz
Přívoz
Přívoz
Přívoz

694/2
694/3
694/4
696
697/1
697/2
698
719/1
719/2
719/6
720
728
729
730
745

3019
4296
1232
3190
198
1869
1071
2234
146
2375
2794
1978
3263
2361
7754

Přívoz
Přívoz
Přívoz

746
751
766

3446
2204
118

Přívoz
Přívoz
Přívoz
Přívoz
Přívoz

770/3
908/3
908/8
908/9
908/12

113
3581
382
4882
136

vodní plocha
ostatní plocha
vodní plocha
ostatní plocha
vodní plocha
vodní plocha
vodní plocha
trvalý travní
porost
trvalý travní
porost
ostatní plocha
trvalý travní
porost
ostatní plocha
ostatní plocha
vodní plocha
vodní plocha
vodní plocha
vodní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
vodní plocha
vodní plocha
lesní pozemek
vodní plocha
vodní plocha
ostatní plocha
trvalý travní
porost
vodní plocha
zast.pl. a nádvoří
trvalý travní
porost
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

Majitel/ Svěřená správa nemovitosti
RPG RE Land, s.r.o.
Městský obvod Mor. Ostrava a Přívoz
RPG RE Land, s.r.o.
RPG RE Land, s.r.o.
Statutární město Ostrava
RPG RE Land, s.r.o.
RPG RE Land, s.r.o.
Statutární město Ostrava
RPG RE Land, s.r.o.
Statutární město Ostrava
RPG RE Land, s.r.o.
Statutární město Ostrava
RPG RE Land, s.r.o.
RPG RE Land, s.r.o.
RPG RE Land, s.r.o.
Statutární město Ostrava
Statutární město Ostrava
RPG RE Land, s.r.o.
RPG RE Land, s.r.o.
RPG RE Land, s.r.o.
RPG RE Land, s.r.o.
RPG RE Land, s.r.o.
RPG RE Land, s.r.o.
RPG RE Land, s.r.o.
RPG RE Land, s.r.o.
RPG RE Land, s.r.o.
RPG RE Land, s.r.o.
RPG RE Land, s.r.o.
RPG RE Land, s.r.o.
RPG RE Land, s.r.o.
RPG RE Land, s.r.o.
RPG RE Land, s.r.o.
RPG RE Land, s.r.o.
RPG RE Land, s.r.o.
RPG RE Land, s.r.o.
RPG RE Land, s.r.o.
RPG RE Land, s.r.o.
RPG RE Land, s.r.o.
RPG RE Land, s.r.o.
RPG RE Land, s.r.o.
RPG RE Land, s.r.o.
Ostravské opravny a strojírny, s.r.o.
RPG RE Land, s.r.o.
ČR / Ředitelství silnic a dálnic ČR
Statutární město Ostrava
ČR / Ředitelství silnic a dálnic ČR
České dráhy, a.s.

Přívoz
Přívoz
Přívoz
Přívoz
Přívoz
Přívoz
Přívoz
Přívoz
Přívoz
Přívoz
Přívoz
Přívoz
Přívoz
Přívoz
Přívoz
Přívoz
Přívoz
Přívoz
Přívoz
Přívoz

908/13
908/14
908/17
908/18
908/19
974/4
974/5
974/6
974/7
977/2
1087/1
1087/5
1128
1130/1
1130/5
1130/8
1179/1
1179/9
1179/28
1179/47

4763
1
546
373
218
426
128
610
733
47
10162
1468
78404
50319

ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
vodní plocha
ostatní plocha

24358
81
55503
113495

ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

České dráhy, a.s.
ČR / Ředitelství silnic a dálnic ČR
ČR / Ředitelství silnic a dálnic ČR
ČR / Ředitelství silnic a dálnic ČR
ČR / Ředitelství silnic a dálnic ČR
RPG RE Land, s.r.o.
RPG RE Land, s.r.o.
RPG RE Land, s.r.o.
RPG RE Land, s.r.o.
RPG RE Land, s.r.o.
RPG RE Land, s.r.o.
RPG RE Land, s.r.o.
ČR / Povodí Odry, státní podnik
ČR / Povodí Odry, státní podnik
Zadaná parcela nebyla nalezena !
Zadaná parcela nebyla nalezena !
ČR / Ředitelství silnic a dálnic ČR
ČR / Ředitelství silnic a dálnic ČR
ČR / Ředitelství silnic a dálnic ČR
ČR / Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zemědělský půdní fond
Jak vyplývá z výše uvedených tabulek, dojde k záboru zemědělského půdního fondu.
Objekty
Tabulka č.7
Katastr.
území
Přívoz
Přívoz
Přívoz
Přívoz
Přívoz

Parcela č.
665/1
688/1
665/2
688/2
694/2

Výměra
8396
14145
6767
2226
3019

Druh pozemku
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost

BPEJ
6.55.00
6.55.00
6.55.00
6.55.00
6.55.00

Infrastruktura ( inženýrské sítě, komunikace a zpevněné plochy)
Tabulka č.8
Katastr. území
Přívoz
Přívoz
Přívoz
Přívoz
Přívoz
Přívoz

Parcela č.
665/1
665/2
688/2
694/2
746
770/3

Výměra
8396
6767
2226
3019
3446
113

Druh pozemku
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost
trvalý travní porost

BPEJ
6.55.00
6.55.00
6.55.00
6.55.00
6.55.00
6.55.00

Jedná se o území historicky tvořené zemědělskými plochami a meandry řeky Odry. Jak je
uvedeno výše, počátkem 90. let bylo započato se sanací a rekultivací uvedeného území. Celé
území bylo nadvýšeno násypem důlní hlušiny a následně mělo být rekultivováno na

zemědělskou půdu. Po rozhodnutí o realizaci dálnice, jejíž trasa byla navržena v jižní části
rekultivované plochy již nedošlo k rekultivaci.
Současné době je plocha asanována násypem hlušiny. Terén je dotvarovaný, urovnaný
částečně s provedenou technickou rekultivací. V západní části se nachází deponie kulturních
zemin.
Některé pozemky zůstaly zahrnuty v zemědělském půdním fondu, ale nebyla provedena
zemědělská rekultivace. Z toho důvodu nelze realizovat skrývky kulturních zemin tam, kde
nebyl proveden překryv v rámci rekultivace. S deponií kulturních zemin bude nakládáno
v souladu s požadavky zák.č.334/1992 Sb.
Půda určená k plnění funkce lesa
Realizací záměru dojde k záboru pozemku, který je zařazen dle Katastru nemovitostí jako
půda určené k plnění funkce lesa.
Tabulka č.9
Katastr. území
Přívoz

Parcela č.
728

Výměra
1978

Druh pozemku
lesní pozemek

Jedná se o část území, kde došlo k pozastavení rekultivace v důsledku přípravy stavby
dálnice. Na pozemku není lesní porost.

2. Odběr a spotřeba vody
Období výstavby
Pitná voda pro sociální potřeby bude zajištěna při výstavně obvyklým způsobem. Výše
spotřeby bude relativně malá a nebude mít vliv na zásobování obyvatelstva pitnou vodou,
předpoklad je maximálně cca 80 l/pracovníka/den.
Technologická voda pro přípravu směsí bude k dispozici přímo v místech výroby směsí,
hotová směs bude dovážena na stavbu. Betonové směsi budou vyráběny ve stávajících
betonárnách, které mají zajištěn dostatečný přísun vody. Případná potřeba vody přímo na
stavbě (např. pro zkrápění komunikací v době nepříznivých klimatických podmínek) bude
zajišťována v rámci zabezpečení dodávky prací dodavatelem stavebních prací. Nároky na
spotřebu vody pro tyto účely budou časově omezené na dobu výstavby. Budování nových
přípojek vody není nutné.
Pro potřebu výstavby bude voda zajištěna vybudováním přípojky ke stávajícím rozvodům
v předstihu jako přípojka staveništní.
Období provozu
Pitná voda
Řešené území spadá do tlakového pásma s řídícím vodojemem VDJ Muglinov. Zásobování
areálu pitnou vodou se navrhuje ve třech variantních řešeních:
•

trasa A: navrhuje se napojením na stávající vodovod na ul. Slovenské a vést po
východním okraji bývalého hřbitova a následně pod korytem Černého potoka

•

trasa B: obdoba trasy A, přípojka bude vedena při západním okraji bývalého hřbitova
(parc. č. 573/1 a 590/59, k.ú. Přívoz) a pod korytem Černého potoka

•

trasa C: nová vodovodní přípojka se navrhuje vést v ochranném pásmu nově
navrženého horkovodu areálem bývalé ÚČOV

Hlavní páteřní rozvod v areálu nové obchodní zóny Přívoz se navrhuje o profilu DN 200,
který je zaokruhován v rámci ploch jednotlivých etap výstavby. Zaokruhování vodovodního
řadu je nutné z požárních důvodů.
Napojení jednotlivých objektů na vodovodní potrubí je navrženo vždy samostatnou
vodovodní přípojkou o profilu DN 80 s vlastní vodoměrnou šachticí a s vlastním vodoměrem.
Vodoměrná šachtice bude umístěna vždy mimo objekt – v zeleném pásu.
Potřeba pitné vody
Celková potřeba pitné vody pro zájmové území je dána celkovým počtem zaměstnanců
v zájmovém území:
Počet zaměstnanců (předpoklad): 1 000 osob
100,3 osob/ha
(1 000 osob x 80 l/d)
29 200 m3/rok
Průtok Qp
Qmax
Qh

29 200 m3/rok = 80 m3/d = 0,93 l/s
1,85 l/s
0,93 l/s

Požární voda - předpoklad
Qpožár
25,0 l/s
Potřeba technologické vody
Potřeba technologické vody pro potřeby zóny v lokalitě Přívoz bývalá ČOV Ostrava se
neuvažuje.
Potřeba požární vody
Zásobování požární vodou musí splňovat normu ČSN 73 0873. Zařízení pro zásobování
požární vodou může být např. vnější požární vodovod včetně nadzemních a podzemních
hydrantů, plnících míst a požárních výtokových stojanů, vnitřní požární vodovod včetně
nástěnných hydrantů, hadicových a hydrantových systémů, nezavodněné požární potrubí.
Skutečnou kapacitu je nutno prověřit měřením.
Požární voda - předpoklad Qpožár = 25,0 l/s
Pitná voda
Tabulka č.10

Objekty
Objekt A
Objekt B
Objekt C
Objekt D
Celkem

Náplň
plnosortimentní
prodej
dům a zahrada
prodej nábytku (3
podl.)
občerstvení

Qd
[l/s]

Qm
[l/s]

Q
[m /rok]

Potřeba
požární
vody
[l/s]

430
175

0,40
0,16

0,80
0,32

12556
5110

25
25

385
10
1000

0,36
0,01
0,93

0,71
0,02
1,85

11242
292
29200

25
25

Zastavěná

Počet osob

plocha
[m2]

celkem

20000
8100
18000
600
46700

Spotřeba
3

3. Surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Návrh připojení území na rozvody distribuční sítě vychází z požadavků na odběr elektrické
energie:
Objekt
Objekt A
Objekt B
Objekt C
Objekt D

Instalovaný příkon
2 400 kW
980 kW
2 160 kW
390 kW

Soudobý příkon
1 080 kW
590 kW
1 300 kW
195 kW

Odběr
2 700 MWh/rok
1 400 MWh/rok
3 200 MWh/rok
600 MWh/rok

Každý objekt bude mít vlastní trafostanici 22/0,4 kV potřebné velikosti, napájenou z vrchního
vedení VN 167-177 (projednat s ČEZ Distribuce, a.s.) kabelovou smyčkou. Kabelové vedení
propojí nové trafostanice v území. Přípojka VN bude provedena jednožilovými kabely 22AXEKVCE 1x240 mm2. Součástí přípojky VN budou dvě vstupní pole a pole podélné spojky
v trafostanicích - distribuční část. Ostatní zařízení trafostanice budou v majetku investorů.
Po celé trase bude přípojka VN uložena do země. Kabelové vedení se uloží v souladu
s ČSN 33000-5-52 a ČSN 736005 a platných změn a dodatků do kabelové rýhy 50x120cm a
po celé trase v terénu do trubek DVK ø160mm, do kabelového lože, podkladová vrstva pro
vyrovnání podloží ze štěrkopísku, zásyp bude hutněn. Shora bude do výkopu položena
výstražná folie nebo kabelový kryt. Kabely budou po trase označeny kabelovými štítky
s uvedením napěťové hladiny, směru, dimenze a jejich vlastníka. V místě kabelových spojek a
kabelových lomů se položí markery.
Vytápění
Teplovodní přípojka bude realizovaná pro připojení navrhovaných objektů obchodní zóny na
centrální zásobování teplem (CZT).
Jako nejvhodnější se jeví napojení na teplovodní napáječ dimenze DN250/200
(Dalkia Česká republika, a.s.), který je situován souběžně s komunikací v ul. Slovenské.
Napáječ je pozemní konstrukce, potrubí napáječe je situováno nad terénem na nízkých
stojkách. Vedení trasy pro napojení obchodní zóny je navrhováno variantně, v závislosti na
stanovisku vlastníků dotčených parcel a stanovisku dotčených orgánů a organizací.
Potřebné kapacity - tepelné výkony byly vypočteny s ohledem na velikost projektovaných
objektů a v návaznosti na:

•
•
•

objemový faktor tvaru budovy
průměrný součinitel prostupu tepla, jako „doporučená hodnota“
venkovní výpočtová teplota -15 oC, vnitřní výpočtová teplota cca +20 oC viz. ČSN 73
0540-2.

Výsledky orientačních výpočtů:
obestavěný prostor m3
Objekt A
200 000
Objekt B
81 000
Objekt C
107 000
Objekt D
2 400

tepelná ztráta objektů v kW
996
445
416
20

Celková potřebná kapacita - 1880 kW.

Napojení obchodní zóny je navrhováno ve třech variantách.
• Trasa A
• Trasa B
• Trasa C
Trasa A
Teplovodní přípojka o dimenzi 2x DN 150 bude napojená u parku ze strany ul. Hlučínské.
Teplovodní přípojka bude křížit komunikaci uvedené ulice pravděpodobně průtlakem, neboť
křížení výkopem nebude povoleno. Trasa přípojky jako podzemní bude dále vedena pod pěší
komunikací v prostoru bývalého hřbitova souběžně s oplocením areálu firmy DAKO a bude
křížit Černý potok. Křížení koryta Černého potoka bude provedeno nadzemní trasou přes
nový potrubní most. Křížení spodem pod dnem koryta Černého potoku je po technické stránce
prakticky vyloučeno. Dále bude trasa pokračovat po lomovém bodě v souběhu s Černým
potokem jako nadzemní nebo podzemní – bude upřesněno. Trasa povede přes „dálniční
propustek“ a po dalším lomovém bodě půjde směrem k dálničnímu tělesu. Dálnice bude
křížena průtlakem a trasa vstoupí do areálu zóny kde bude napojena do teplovodního rozvodu
k jednotlivým objektům.
Trasa B
Teplovodní přípojka o dimenzi 2x DN 150 bude napojená u kruhového objezdu na ul.
Slovenská vedle areálu Policie ČR. Teplovodní přípojka bude křížit komunikaci uvedené
ulice pravděpodobně průtlakem, neboť křížení výkopem nebude povoleno. Trasa přípojky
jako podzemní půjde dále parkem a bude křížit Černý potok. Křížení koryta Černého potoka
pod kruhovým objezdem dálnice bude provedeno nadzemní trasou přes nový potrubní most.
Křížení spodem pod dnem koryta Černého potoku je po technické stránce prakticky
vyloučeno. Dále bude trasa pokračovat směrem k dálničnímu tělesu. Dálnice bude křížená
průtlakem. Další průtlak bude proveden pod tělesem kruhového objezdu dálnice a dále trasa
vstoupí do areálu zóny, kde bude napojená do teplovodního rozvodu k jednotlivým objektům.
Trasa C
Teplovodní přípojka o dimenzi 2x DN150 bude napojená u křižovatky
ul. Na Náspu / ul. Slovenská vedle areálu fy Libros. Teplovodní přípojka bude křížit
komunikaci uvedené ulice Slovenská pravděpodobně průtlakem, neboť křížení výkopem
nebude povoleno. Trasa přípojky jako pozemní půjde dále zelení a bude křížit Černý potok.
Křížení koryta Černého potoka bude provedeno nadzemní trasou přes stávající potrubní most.

Po lomovém bodě půjde trasa jako pozemní v souběhu s dálnici. Po dalším lomovém bodě
podchází dálniční výjezd a kříží dálnici. Dálnice bude křížena průtlakem. Dale trasa jako
pozemní půjde pod dálničním výjezdem a bude vstupovat do areálu staré ČOV.
Dále trasa půjde jako podzemní v souběhu s plánovaným „VVN“ vedením ČEZu Distribuce
a.s. okrajem areálu staré ČOV. Po lomovém bodě bude podcházet plánovaný výjezd
z kruhového objezdu dálnice a bude vstupovat do areálu zóny, kde bude napojena do
teplovodního rozvodu k jednotlivým objektům.
Propojení jednotlivých objektů areálu obchodní zóny bude realizováno teplovodním potrubím
dimenze DN 100 a DN25.

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Popis dopravních vztahů a návrh dopravního napojení a řešení je popsán v oznámení na
stranách 11-13.
Odstavná a parkovací stání
Podél navrhované propojovací komunikace mezi dálniční křižovatkou a ul. Hlučínskou nejsou
umístěna žádná parkovací stání. Ty budou rozmístěny v rámci areálu obchodní zóny. Výpočet
bilance parkovacích stání byl vzorcem dle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací
pro následující vstupy:
•
•
•
•

plnosortimentní nákupní centrum s prodejní plochou cca 13300 m2
obchod dům - zahrada s prodejní plochou cca 5300 m2
obchod s nábytkem s prodejní plochou cca 12000 m2
občerstvení s prodejní plochou cca 360 m2

N = Oo x ka + Po x ka x kp ,
kde :
ka = součinitel stupně automobilizace 1: 2,5 = 1,0
kp = součinitel redukce pro velikost sídelního útvaru nad 50 000 obyvatel = 0,8
(kontakt s městskou i příměstskou autobusovou a regionální železniční
veřejnou dopravou – volba průměrné hodnoty mezi 0,6 a 1,0)
Oo = 0 stání
Po = 13300/20 + 5300/40 +12000/50 + 360/ 6 = 665 + 133 + 240 + 60 = 1 098 stání
N = 0 x 1,0 + 1 098 x 1,0 x 0,8 = 879 stání
Výše uvedená výhledová bilance statické dopravy v objemu 879 stání je kryta návrhem stání
na terénu v celkovém počtu 957 stání. Z této celkové kapacity bude cca 19 stání vyhrazeno
pro tělesně postižené a 10 stání pro osoby doprovázející dítě v kočárku. Při zpracování
dalšího stupně projektové dokumentace mohou být kapacity statické dopravy upřesněny.
Intenzity dopravy

Pro stanovení intenzity dopravy vychází projektant z průzkumů obratů parkovacích stání
v obdobných areálech, které udávají v průměru parkování 3-4 vozidel na jednom stání.
Pro deklarovaný počet stání vyplývá příjezd přibližně 3 300 voz/24hod a odjezd cca 3 300
voz/24hod.
Z průzkumů vyplývá, že v období dopravní špičky dosahuje objem příjezdu a odjezdu
cca 10 % celodenních objemů. Z toho byl pro odpolední dopravní špičku pro prognózu
odvozen předpoklad příjezdu + odjezdu 330+330 osobních vozidel za hodinu a odhadem
20+20 nákladních vozidel za hodinu.
Z dopravních průzkumů dále vyplývá, že u frekventovaných komunikací tvoří významný
podíl zákazníků řidiči, kteří po ní projíždí. Tento podíl je odhadován na cca 50 %. Z toho
vyplývá, že v dopravní špičce lze očekávat zvýšení zatížení na okolní síti o cca 165+165
osobních vozidel za hod a 20+20 nákladních vozidel za hod.
V celodenním objemu se jedná o cca 3300 osobních automobilů a 400 nákladních automobilů.
Z hlediska dopravních vazeb je předpokládáno směrování 50 % tohoto přitížení přímo na
dálnici D1, 30 % ve směru na Hlučín a 20 % po I/56 na centrum. Toto směrování je platné pro
osobní i nákladní dopravu.
Z hlediska skladby nákladních automobilů je předpokládán 35 % podíl návěsových souprav
(skupina 3) a 65 % malých, středních a velkých nákladních vozidel typu N1 a N2 (skupina 2).
Pro výpočet se předpokládá plné zastoupení těžkých nákladních vozidel.
Doprava související s provozem záměru na následujících komunikacích:
• D1 (dálnice; OA, LNA - 130 km/h, NA – 80 km/h, na nájezdech OA - 90
km/h, TNA – 50 km/hod ),
•

č. I/56 (silnice Ostrava – Hlučín; 50 km/h, na kruhovém objezdu 30 km/hod),

Rychlost OA a LNA při pohybu v areálu je 20 km/hod, při parkování 5 km/hod. Rychlost
TNA při pohybu v areálu je 20 km/hod.
Jiná infrastruktura
Při výstavbě bude nutné realizovat zabezpečení funkčnosti stávajících inženýrských sítí
(přeložky, úpravy). Stavba bude splňovat požadavky vyplývající z platných vyjádření správců
inženýrských sítí, pro napojení na rozvody v majetku správců. Při stavbě budou dodržovány
obecně platné požadavky na pozemní stavby a na jejich případné kolize s inženýrskými sítěmi
a PD bude se správci jednotlivých sítí projednána.

II. Údaje o výstupech
1. Množství a druh emisí do ovzduší
Při výstavbě
Plošné zdroje emisí
V průběhu výstavby objektu bude zdrojem znečištění ovzduší automobilová doprava
vyvolaná transportem stavebních materiálů a dále provoz stavebních mechanismů na ploše
staveniště. Jejich množství bude soustředěno do omezeného časového prostoru.

Emise z tohoto pracovního procesu zahrnují emise vozidel dopravní obsluhy, stavebních
strojů, jejichž množství závisí na množství nasazených dopravních a stavebních mechanismů,
jejich technickém stavu a době provozu.
Množství emisí z plošných zdrojů v tomto případě nelze stanovit, neboť tyto závisí na době
výstavby, ročním období, konkrétních klimatických podmínkách apod. Významným faktorem
bude organizace výstavby v lokalitě. Za příznivých klimatických podmínek se vliv stavebních
činností ve zhoršení kvality ovzduší v oblasti výstavby neprojeví nad únosnou míru.
Rozsah stavební činnosti při přípravě území bude časově omezen na dobu vlastní realizace
stavby. Zpracování programu organizace výstavby bude v lokalitě významným faktorem
omezujícím negativní dopad na území.
Množství emisí z plošných zdrojů v tomto případě nelze stanovit, neboť tyto závisí na době
výstavby, ročním období, konkrétních klimatických podmínkách apod. Působení zdroje je
možné odborným odhadem stanovit jako množství emitovaného prachu na cca
0,65 – 0,7 t/stavbu. Prašnost se může projevit především za nepříznivých klimatických
podmínek a při špatné organizaci práce. Organizace práce bude významným faktorem
omezení možných vlivů.
Imisní charakteristika lokality
Dle údajů z Informačního systému kvality ovzduší ČR je nejbližší lokalita s měření imisních
koncentrací znečišťujících látek v městě Ostrava.
Imisní situace lokality je v převážné míře ovlivněna především emisemi z provozů velkých
zdrojů znečišťování ovzduší v Ostravě (ArcelorMittal, OKK Koksovny, BC-MCHZ, a další),
místně pak dopravou na komunikaci I/56 a lokálním vytápěním.
Pro znázornění stávající situace jsou níže uvedeny koncentrace znečišťujících látek, naměřené
blízkým automatizovaným měřicím programem TOPRA (č. 1410 Ostrava – Přívoz).
Reprezentativnost měření je pro okrskové měřítko (0,5 až 4 km), cílem měřicího programu je
stanovení reprezentativních koncentrací pro osídlené části území. Stanice TOPRA je
charakterizována jako městská průmyslová, a její výsledky jsou vypovídající pro zde
posuzovanou lokalitu.
Koncentrace znečišťujících látek v roce 2009
Tabulka č.11

KMPL
Maximální hodinová koncentrace NO2
Průměrná roční koncentrace NO2
Maximální denní koncentrace PM10
Průměrná roční koncentrace PM10
Max. 8-hodinová koncentrace CO
Průměrná roční koncentrace CO
Průměrná roční koncentrace benzenu

TOPRA (č. 1410 Ostrava – Přívoz)
125,5
(19 MV: 90,3) 2)
29,4
240,8
(36 MV: 86,9 2) , VoL: 111 3) )
46,5
3 232,9
501,8
5,7

1)

Pozn.:

2)

3)

Hodnoty pro průměrné denní koncentrace jsou uvedeny jako maximální z celého roku
19 (36) MV: 19. (36.) nejvyšší naměřená hodnota – určuje, zda je překročen přípustný
počet překročení hodnoty limitu. V případě vyšší hodnoty než je limitní hodnota jsou
imisní limity překračovány.
Počet překročení limitní hodnoty.

Dotčená lokalita je v působnosti dvou stavebních úřadů, které jsou uvedeny ve Věstníku MŽP
č. 4/2010 jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO):
• Stavební úřad Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.
• Stavebního úřadu Městského obvodu Petřkovice.
V oblasti v působnosti Stavebního úřadu Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz jsou
překračovány denní (na 100 % území) a roční (na 56,9 % území) imisní limity PM10, roční
imisní limit pro NO2 (na 7,3 % území) a roční imisní limit pro benzen (na 48,2 % území).
V oblasti v působnosti Stavebního úřadu Městského obvodu Petřkovice jsou překračovány
denní (na 100 % území) imisní limity PM10 a roční imisní limit pro benzen (na 96,9 % území).
Dále je v lokalitě na 100 % území překračována hodnota cílového imisního limitu
pro benzo(a)pyren, v Moravské Ostravě a Přívozu pak na 21,2 % území cílový imisní limit
pro arsen a na 9,2 % území pro kadmium.

Imisní limity pro znečišťující látky
V současné době jsou platné imisní limity, stanovené Nařízením vlády č. 597/2006 Sb.
Vzhledem k poloze území jsou v oblasti platné imisní limity pro ochranu zdraví lidí.
V následující tabulce jsou uvedeny imisní limity znečišťujících látek, které jsou předmětem
výpočtu rozptylové studie.
Imisní limity – ochrana zdraví lidí
Tabulka č.12
Doba průměrování

Imisní limit

Přípustná četnost
překročení za kalendářní
rok

1 hodina

200 µg/m3

18

1 kalendářní rok

40 µg/m

-

PM10

24 hodin

50 µg/m3

35

PM10

1 kalendářní rok

40 µg/m3

-

1 kalendářní rok

5 µg/m

-

Znečišťující
látka
Oxid dusičitý
Oxid dusičitý

Benzen

3

3

Pro posouzení připravované stavby „Obchodní zóna Přívoz“ je zpracována Rozptylová
studie (TESO spol. s r.o.,Ostrava, Rozptylová studie č.E/2957/2010).
Úkolem této studie bylo posouzení imisní zátěž dotčené lokality v Ostravě-Přívozu
po výstavbě Obchodní zóny Přívoz, které zahrnuje vytvoření nového centra s prodejními
plochami a navazujícími parkovacími plochami.

Rozptylová studie je vypočtena pro výhledový stav - po uvedení Obchodní zóny Přívoz do
provozu. Do výpočtu studie je zahrnuta pouze předpokládaná doprava související s provozem
obchodní zóny. Vytápění objektů je řešeno napojením na CZT, nové stacionární zdroje
znečišťování nevzniknou.
Vzhledem k použitým zdrojům – mobilní zdroje znečišťování – byl výpočet proveden pro
NO2, prachové částice frakce PM10 a benzen.
Výpočet nebyl proveden pro benzo(a)pyren a CO, jelikož dle výsledků dosavadních
rozptylových studií jsou vypočtené hodnoty imisních koncentrací hluboko pod hranicí jak
imisních limitů, tak stávajícího imisního pozadí. Jedná se o příspěvky menší než 1 promile
těchto hodnot (u benzo(a)pyrenu nižší než 1 pg/m3, u CO řádově jednotky až desítky µg/m3).
Z tohoto důvodu by byl výpočet pro uvedené znečišťující látky bezúčelný a lze konstatovat,
že imisní situace se z hlediska CO a benzo(a)pyrenu prakticky nezmění.
Emise ostatních látek (SO2, těžké kovy atd.) jsou v tomto případě tak nízké, že vzhledem
k imisním limitům těchto látek je výpočet bezúčelný.
Emisní faktory
Emisní faktory vozidel byly stanoveny programem MEFA verze 06, který slouží k výpočtu
emisních faktorů motorových vozidel. Výpočtovým rokem je rok 2015, předpokládaná emisní
kategorie osobních vozidel je EURO 4, nákladních EURO 3.
Zastoupení osobních vozidel splňujících pouze starší emisní normy (EURO 1, 2, 3) je již
v současné době v městském provozu nízké, výhledově (po roce 2010) budou tato vozidla
v provozu ojedinělá, navíc se již v současné době vyrábí osobní vozidla splňující náročnější
emisní normu EURO 5.
U osobních vozidel je předpokládán podíl dieselových motorů 30 %.
Při parkování vozidel se předpokládá běh motoru na volnoběh po dobu 20 sekund, emisní
faktor pro volnoběh je stanoven z emisního faktoru pro rychlost 5 km/hod.

Použité emisní faktory vozidel – osobní vozidla [g/km]
Tabulka č.13

Znečišťující
látka
NOx
CO
PM10
Benzen

5 km/hod
0,29554
1,1645
0,01666
0,00553

20 km/h
0,20929
0,44349
0,00632
0,00208

Osobní automobily (OA)
30 km/hod
50 km/hod
0,18265
0,15545
0,32682
0,24343
0,00593
0,00653
0,00171
0,00151

90 km/hod
0,18125
0,18148
0,00773
0,00208

130 km/hod
0,38974
0,62502
0,01243
0,00603

Použité emisní faktory vozidel – těžké nákladní automobily [g/km]
Tabulka č.14

Znečišťující
látka
NOx
CO
PM10
Benzen

Těžké nákladní automobily (TNA)
5 km/hod
10,314
19,8745
1,4749
0,1196

20 km/h
3,0791
6,0306
0,4249
0,033

30 km/hod
2,4409
4,3538
0,3081
0,0238

40 km/hod
1,9877
3,6383
0,2527
0,0196

80 km/hod
1,9749
2,8875
0,1897
0,012

Na základě technického řešení, rozsahu, emisních faktorů, množství emisí a dle nařízení vlády
č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a
vyhodnocování kvality ovzduší, je výpočet rozptylové studie proveden pro emise :
- tuhé znečišťující látky (TZL)
- oxid dusičitý (NO2)
- oxidy dusíku (NOx)
- benzen
Výpočet byl proveden dle Metodického pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP ČR výpočtu
znečištění ovzduší z bodových a mobilních zdrojů “SYMOS´97”, zveřejněný ve Věstníku
Ministerstva životního prostředí České republiky, ročník 1998 ze dne 1998-04-15, částka 3 a
dodatku č.1 zveřejněném ve Věstníku MŽP, duben 2003, částka 4. Výpočet byl proveden
softwarem SYMOS´97v2003 – 5.1.4.
Metodika výpočtu umožňuje :
- výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami z bodových,
liniových a plošných zdrojů
- výpočet znečištění ovzduší pevnými znečišťujícími látkami
respektující pádovou rychlost
- pevných částic z bodových, liniových a plošných zdrojů
- stanovit charakteristiky znečištění v husté síti referenčních bodů
a tímto způsobem kartograficky názorně zpracovat výsledky
výpočtu
- brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru
vztažené ke třídám stability mezní vrstvy ovzduší podle
klasifikace Bubníka a Koldovského
- hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku z hlediska oxidu
dusičitého
Pro každý referenční bod je možno vypočítat základní charakteristiky znečištění
ovzduší:
- maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací
znečišťujících látek, které se mohou vyskytovat ve všech třech
třídách rychlosti větru a pěti třídách stability ovzduší
- maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací
znečišťujících látek bez ohledu na třídy rychlosti větru a
stability ovzduší (jedná se o nejnepříznivější situaci, která může
nastat)
- maximální
možné
8-hodinové
hodnoty
koncentrací
znečišťujících látek bez ohledu na třídy rychlosti větru a
stability ovzduší (jedná se o nejnepříznivější situaci, která může
nastat)
- maximální možné denní hodnoty koncentrací znečišťujících
látek bez ohledu na třídy rychlosti větru a stability ovzduší
(jedná se o nejnepříznivější situaci, která může nastat)
- roční průměrné koncentrace
- hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku také z hlediska NO2
ve vazbě na vzdálenost od zdroje

-

situace za dané stability ovzduší a dané rychlosti a směru větru
dobu trvání koncentrace převyšující danou hodnotu (imisní
limity)

Rychlost větru se dělí do tří tříd rychlosti : 1. třída - slabý vítr (1,7 m/s), 2. třída - střední vítr
(5,0 m/s) a 3. třída - silný vítr (11,0 m/s). Rychlost větru se přitom rozumí rychlost zjišťována
ve standardní meteorologické výšce 10 m nad zemí.
Mírou termické stability je vertikální teplotní gradient popisující její teplotní zvrstvení.
Stabilní klasifikace obsahuje pět tříd stability ovzduší :
I. superstabilní
- vertikální výměna vrstev ovzduší je prakticky potlačena, tvorba volných inverzních stavů.
Výskyt v nočních a ranních hodinách, především v chladném půlroce. Maximální rychlost
větru 2 m/s. Velmi špatné podmínky rozptylu.
II. stabilní
- vertikální výměna vrstev ovzduší je stále nevýznamná, také doprovázena inverzními
situacemi. Výskyt v nočních a ranních hodinách v průběhu celého roku. Maximální rychlost
větru 2 m/s. Špatné podmínky rozptylu.
III. izotermní
- projevuje se již vertikální výměna ovzduší. Výskyt větru v neomezené síle. V chladném
období může být v dopoledních a odpoledních hodinách, v létě
v časných ranních a
večerních hodinách. Často se vyskytující mírně zhoršené rozptylové podmínky.
IV. normální
- dobré podmínky pro rozptyl škodlivin, bez tvorby inverzních stavů, neomezená síla větru.
Vyskytuje se přes den, v době, kdy nepanuje významný sluneční svit. Společně s III. třídou
stability má v našich podmínkách zpravidla výrazně vyšší četnost výskytu než ostatní třídy.
V. konvektivní
- projevuje se vysokou turbulencí ve vertikálním směru, která způsobuje rychlý rozptyl
znečišťujících látek. Nejvyšší rychlost větru 5 m/s, výskyt v letních měsících v době, kdy je
vysoká intenzita slunečního svitu.
Nejvyšší vypočtené hodnoty
Lze konstatovat, že vliv posuzovaných zdrojů se projeví pouze v bezprostřední blízkosti
Obchodní zóny, zejména u dálnice D1. V následujících tabulkách je provedeno srovnání
maximálních vypočtených hodnot doplňkové imisní zátěže posuzované lokality s platným
imisním limitem (bez meze tolerance), pokud je stanoven a imisním pozadím, pokud je
známo.
Nejvyšší vypočtené hodnoty koncentrací PM10
Tabulka č.15

Látka

Průměrné denní koncentrace
[µ
µg/m3 ]
Vypočtená
hodnota
příspěvku

Imisní
limit

% limitu

Průměrné roční koncentrace
[µ
µg/m3 ]
Vypočtená
hodnota
příspěvku

Imisní
limit

% limitu

Imisní
pozadí

% pozadí

PM10

0,704

50

1,4

0,276

40

0,7

~ 46

0,6

Nejvyšší vypočtené hodnoty koncentrací NO2
Tabulka č.16

Látka

NO2

Maximální hodinové
koncentrace [µ
µg/m3 ]

Průměrné roční koncentrace
[µ
µg/m3 ]

Vypočtená
hodnota
příspěvku

Imisní
limit

% limitu

Vypočtená
hodnota
příspěvku

Imisní
limit

% limitu

Imisní
pozadí

% pozadí

5,20

200

2,6

0,328

40

0,8

~ 30

1,1

Nejvyšší vypočtené hodnoty koncentrací benzenu
Tabulka č.17

Látka

benzen

Průměrné roční koncentrace
[µ
µg/m3 ]
Vypočtená
hodnota

imisní limit

% limitu

Imisní pozadí

% pozadí

0,0329

5

< 0,1

~5

< 0,1

Vypočtené hodnoty ve vybraných referenčních bodech
V následujících tabulkách jsou uvedeny hodnoty koncentrací, vypočtené ve vybraných
referenčních bodech, a to u obydlených objektů v blízkosti plánovaného záměru.
Tabulka č.18
Profil
1
2
3
4

Popis
Petřkovice, ul. Hlučínská, č.p. 82
Petřkovice, ul. Balbínova, č.p. 434
Petřkovice, ul. Hlučínská, č.p. 79
Přívoz, ul. Hlučínská, č.p. 95

Umístění referenčních bodů (profilů) je znázorněno na mapě lokality:

Vypočtené hodnoty koncentrací ve vybraných profilech [µg/m3]
Tabulka č.19

Příspěvek maximální
hodinové
koncentrace

Maximální
příspěvek denní
koncentrace

NO2

PM10

NO2

PM10

Benzen

1

1,44

0,131

0,0347

0,0261

0,00293

2

0,44

0,040

0,0047

0,0026

0,00033

3

1,50

0,134

0,0252

0,0191

0,00210

4

1,04

0,092

0,0239

0,0158

0,00190

Číslo
profilu

Příspěvek průměrné roční koncentrace

Z hodnot vypočtených koncentrací doplňkové imisní zátěže v referenčních bodech jsou
vykresleny izolinie koncentrací znečišťujících látek. Tyto izolinie jsou zakresleny do výřezu
mapy posuzované lokality v měřítku 1: 15 000 a jsou uvedeny v příloze rozptylové studie,
která je uvedena v plném rozsahu v části F.Doplňující údaje.
Výstavbou Obchodní zóny dojde především k navýšení dopravy v lokalitě. Uvedené navýšení
však bude pravděpodobně kompenzováno tím, že většina zákazníků navrhované obchodní
zóny nebude využívat dopravní prostředky k návštěvě dalších obchodních areálů, které jsou
vzdálenější od posuzované lokality, tudíž lze očekávat menší dopravní zátěž v okolí jiných
areálů. Navíc dopravní napojení přímo na dálnici D1 umožní příjezd a odjezd vozidel bez
zásadního navýšení dopravní zátěže v centru města.
Imisní přírůstky z provozu obchodní zóny budou navíc překryty vlivem provozu na dálnici
D1, zejména po jejím úplném dokončení s napojením na Polsko.

Hodnoty průměrných hodinových a průměrných denních koncentrací vyjadřují maximální
možnou imisní zátěž příslušného referenčního bodu, vypočtené hodnoty denních koncentrací
mají význam maximálních průměrných denních koncentrací, pokud by podmínky, za kterých
mohou nastat, trvaly celý den. Proto lze hodnotit vypočtené hodnoty denních koncentrací jako
velmi nadsazené a prakticky nedosažitelné. Pravděpodobnou imisní zátěž lokality z daných
zdrojů znečištění popisují spíše průměrné roční koncentrace znečišťujících látek.
Imise PM10
Maximální příspěvek denních koncentrací PM10 v celé lokalitě byl vypočten 0,704 µg/m3, tj.
cca 1,4 % hodnoty imisního limitu (50 µg/m3), a to v lokalitě, kde je parkoviště nejblíže
sjezdu z dálnice k obchodní zóně. V porovnávaných profilech v blízkosti okolní zástavby jsou
vypočteny koncentrace menší než 0,2 µg/m3 (maximálně 0,134 µg/m3), což činí méně než
0,3 % hodnoty limitu.
Nejvyšší vypočtený příspěvek průměrných ročních koncentrací PM10 je 0,276 µg/m3,
v lokalitách dále zóny pod 0,05 µg/m3. V porovnávaných profilech byl vypočten příspěvek
ročních koncentrací menší než 0,03 µg/m3, což je proti imisnímu pozadí (cca 46 µg/m3) i
imisnímu limitu (40 µg/m3) neměřitelný přírůstek.
V posuzované lokalitě mohou být v současné době překračovány imisní limity pro PM10. Jak
je zřejmé z vypočtených hodnot, lze očekávat nízký a prakticky nepostřehnutelný nárůst
imisních koncentrací.
Provoz obchodní zóny nebude mít prakticky žádný vliv na stávající případné překračování
imisních limitů PM10 v oblasti, nepředpokládáme překračování imisních limitů pro PM10
v důsledku právě zde posuzovaného záměru.
Imise NO2
Maximální příspěvek hodinových koncentrací NO2 v celé lokalitě byl vypočten 5,2 µg/m3,
v porovnávaných profilech do 1,5 µg/m3. Příspěvek hodinových koncentrací je tedy zcela
akceptovatelný, a to i vzhledem k hodnotě imisního limitu (200 µg/m3) a současnému
imisnímu pozadí (cca 30 µg/m3, maxima nižší do 120 µg/m3).
Maximální vypočtený příspěvek průměrné roční koncentrace NO2 vlivem posuzovaných
zdrojů je 0,328 µg/m3, tj. 0,8 % hodnoty imisního limitu (40 µg/m3). Nejvyšší koncentrace
byly vypočteny na ploše parkoviště. U blízké zástavby se přírůstky ročních koncentrací se
pohybují v řádu setin µg/m3 (nejvýše 0,0347 µg/m3).
Pokud tedy uvažujeme se současným imisním pozadím NO2 přibližně 30 µg/m3, bude
navýšení imisních koncentrací NO2 zanedbatelné a v žádném případě nedojde k překročení
imisních limitů.
Imise benzenu
Maximální příspěvek průměrné roční koncentrace benzenu byl vypočten 0,0329 µg/m3, ve
vybraných profilech byly vypočteny koncentrace pod 0,003 µg/m3.
Při uvažovaném imisním pozadí cca 5 µg/m3 bude výsledná roční koncentrace benzenu
v posuzované lokalitě prakticky stejná, záměr vůbec neovlivní situaci z hlediska imisí
benzenu.
V předchozích odstavcích bylo provedeno hodnocení vypočtených imisních koncentrací
znečišťujících látek po výstavbě Obchodní zóny Přívoz.
Na základě vypočtených imisních koncentrací znečišťujících látek lze konstatovat, že
provozem související dopravy a provozu nedojde v obydlených lokalitách k měřitelné změně
imisní situace a proto doporučujeme udělení souhlasného stanoviska k umístění stavby.

2. Odpadní vody
Období výstavby
V době výstavby mohou být očekávány odpadní vody pouze typu odpadních vod ze
sociálního zařízení staveniště, tyto vody nejsou určujícím impaktem, sociální zařízení
staveniště bude řešeno dodavatelem stavby stejným způsobem jako u obdobných staveb.
Období provozu
Dešťové vody
Přirozený odtok ze zájmové plochy
Posuzovaná zájmová plocha obchodní zóny Přívoz leží v rovinatém území cca 100 m jižně od
pravého břehu řeky Odry. Tato plocha má s řekou přímý kontakt a povrchový odtok
dešťových vod se dostane přímo do toku.
Stávající úroveň rostlého terénu posuzované plochy se pohybuje cca 207,00 – 209,00 m n. m.
Výšková úroveň protipovodňové hráze podél řeky Odry činí cca 207,00 m n. m.
V posuzované lokalitě se nenachází žádné inženýrské sítě kromě stávajícího výtlačného
potrubí odpadních vod z ČS Petřkovice, které prochází v severní a západní části této
posuzované lokality. Tento stávající výtlak je zaústěn do stávající šachty SŠ na sběrači A.
Řeka Odra
Řeka Odra s číslem hydrologického pořadí 2-03-02-0010 tvoří severní hranici posuzovaného
území a současně hranici městského obvodu. Řeka Odra je na území městského obvodu
opatřena protipovodňovými hrázemi, které chrání městskou zástavbu před velkými vodami
v toku. Řeka Odra je na celém posuzovaném území lokality budoucí obchodní zóny Přívoz
upravena na průtok Q100.
V blízkosti zájmového území se na řece Odře nacházejí tyto objekty :
Vyústění ÚČOV Ostrava:
Hladina Q5
Hladina Q20
Hladina Q100
Jez Přívoz:

13,520 km
203,95 m n.m.
205,30 m n.m.
206,75 m n.m.
11,824 km

V zájmovém posuzovaném území je stávající protipovodňová ochrana zástavby před velkými
vodami z řeky Odra dostačující.
Stávající stoková síť
V současné době vede v blízkosti zájmového území (Obchodní zóna Přívoz) stávající výtlačné
potrubí splaškových vod z ČS Petřkovice, který prochází severní a západní části této
posuzované lokality. Tento výtlak je zaústěn do stávající šachty SŠ na sběrači A, který vede
na ÚČOV.
Řešení vodního hospodářství
V rámci nově budované obchodní zóny Přívoz je nutno vybudovat oddílný kanalizační
systém, a to samostatný na odvádění splaškových odpadních vod a samostatný na odvádění

dešťových vod. Dešťové vody ze zpevněných ploch se navrhuje akumulovat a řízeným
způsobem vypouštět do recipientu, vody ze střech budou vypouštěny do recipientu přímo bez
akumulace. Dešťové vody z nezpevněných ploch se navrhuje likvidovat vsakováním.
Splašková kanalizace
Splaškové odpadní vody ze zájmové plochy budou samostatnou kanalizací svedeny do nově
vybudované čerpací stanice v západních části obchodní zóny. Odtud budou přečerpávány na
ÚČOV.
Dešťová kanalizace
Navrhovaná dešťová kanalizace slouží pro společné odvádění vody ze střech objektů a vody
ze zpevněných komunikací po předčištění na ORL.
Dešťové vody z komunikací a zpevněných ploch (kontaminované vody)
Srážkové vody z komunikací a zpevněných ploch budou odváděny samostatnou kanalizací
v rámci příslušné zpevněné plochy. Tyto dešťové vody budou akumulovány v potrubí pod
plochami parkovišť a odstavných ploch.
Po akumulaci budou vody regulovaným způsobem natékat do příslušného ORL (odlučovač
ropných látek) a poté budou rovnoměrně a opožděně odváděny do dešťové kanalizace. Tato
bude napojena do řeky Odry.
Dešťové vody ze střech objektů
Srážkové vody ze střech objektů budou svedeny přímo do dešťové kanalizace a vypouštěny
do řeky Odry.
Nezpevněné plochy
Navrhují se bez odkanalizování, vody budou volně vsakovat do podloží
Požadavky na úpravu vod v ORL
• znečištění NEL na vstupu do odlučovače
• znečištění NEL na odtoku z odlučovače
Základní návrhové parametry
Celková plocha odvodňovaného území :
Z toho nezpevněné plochy
Střechy
Zpevněné plochy a komunikace
Plánovaný počet zaměstnanců :

2 – 30 mg/l
0,2 mg/l

9,97
1,05
3,87
5,05

ha
ha
ha
ha
cca 1000 osob

Odvádění odpadních vod
Odvádění splaškových vod
Splaškové odpadní vody ze zájmové plochy budou samostatnou kanalizací svedeny do nově
vybudované čerpací stanice v západních části obchodní zóny. Odtud budou přečerpávány
nově vybudovaným výtlakem ve třech variantních řešeních:
• trasa A: nový výtlak se navrhuje napojit na stávající výtlačné potrubí z ČS Petřkovice
vedené v severní části plánované obchodní zóny
•

trasa B: nový výtlak se navrhuje vést podél stávajícího výtlačného potrubí z ČS
Petřkovice a napojit do stávající šachty SŠ na sběrači A, který vede do ÚČOV

•

trasa C: nový výtlak se navrhuje vést podél nově navrženého horkovodu a vodovodu
areálem bývalé ÚČOV (dle trasy C) a napojit do stávající šachty SŠ na sběrači A

Produkce odpadních vod
Celková produkce odpadních vod ze zájmové plochy je dána celkovým počtem zaměstnanců
a návštěvníků :
Počet zaměstnanců (předpoklad): 1 000 osob
100,3 osob/ha
3
Průtok Q24
29 200 m /rok = 80 m3/d = 0,93 l/s
Qmax
4,63 l/s
Navrhovaná kapacita čerpací stanice:
Qčerp = 7,5 l/s
Akumulační prostor v čerpací stanici pro případ výpadku elektrické energie - po dobu 6
hodin:
Vakum = 6 x 3,6 x 0,93
20,09 m3
Pro odvádění splaškových odpadních vod se navrhuje splašková kanalizace o profilu DN 300
a minimálním spádu J = 0,5%. Menší spády nedoporučujeme z důvodu zajištění minimální
unášecí rychlosti v potrubí pro dopravu splašků.
Pozn.: každá provozovna, restaurační či jiná podobná zařízení musí mít vybudován vlastní
samostatný lapák tuků a akumulační jímku.
Odvádění dešťových vod
Dešťové odpadní vody ze zájmové lokality budou svedeny samostatnou dešťovou kanalizací
řeky Odry. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou akumulovány v potrubích DN 1000 a
DN 1100 pod plochami parkovišť a odstavných ploch, řízeným způsobem budou natékat do
příslušného odlučovače ropných látek a následně budou vypouštěny do dešťové kanalizace.
Srážkové vody ze střech objektů budou svedeny přímo do dešťové kanalizace a vypouštěny
do řeky Odry.
Hlavní sběrač dešťové kanalizace je navržen o profilu DN 800, boční přípojné větve pak o
profilu DN 300.
Návrh kapacity dešťové kanalizace je proveden pro 15-ti minutový přívalový déšť při
periodicitě p = 0,05 (tzv. dvacetiletý déšť).
Intenzita přívalového deště: i = 260 l/s/ha
Odtok dešťové vody do recipientu :
zpevněné plochy + komunikace
Qdéšť = 25 l/s (řízený odtok přes ORL)
celková retence Vakum = 1920 m3
střechy
Qdéšť = 209,3 l/s
objem srážek = 1507,16 m3
celkový odtok do recipientu
Qdéšť = 234,3 l/s

Pozn.: bližší členění akumulačních prostor a řízených odtoků z jednotlivých zpevněných
ploch – viz přiložené tabulky.
Rekapitulace

Splaškové odpadní vody ze zájmové plochy budou gravitační kanalizací svedeny do nově
navržené ČS a následně jednou ze tří variantních řešení přečerpávány výtlakem na ÚČOV.
Srážkové vody ze zpevněných ploch budou akumulovány v potrubí pod plochami parkovišť a
odstavných ploch, dále budou zbaveny ropných látek na ORL a následně řízeně vypouštěny
do dešťové kanalizace a do řeky Odry.
Srážkové vody ze střech objektů v zájmovém areálu budou svedeny bez zdržení přímo do
dešťové kanalizace a do řeky Odry.
Srážkové vody z nezpevněných zatravněných ploch nebudou odváděny žádným zvláštním
zařízením mimo plochu zabíraného pozemku. Tyto vody zůstanou na nezpevněných plochách
a budou postupně vsakovat do podloží. Zatravněné plochy budou odděleny od zpevněných
ploch zvýšeným obrubníkem, aby se zabránilo možnému odtoku z těchto ploch do dešťové
kanalizace.
Množství vypouštěných dešťových vod z areálu obchodní zóny Přívoz je navrženo tak, aby
nedocházelo ke zhoršení průtokových poměrů v níže položeném území.
Splašky
Tabulka č.20
Počet osob
Celkem

Zastavěná
plocha
Náplň
objekt A
objekt B
objekt C
objekt D

plnosortimentní prodej
dům a zahrada
prodej nábytku (3 podl.)
občerstvení

celkem

[m2]
20000
8100
18000
600
46700

430
175
385
10

Q24
[l/s]
0,40
0,16
0,36
0,01

Spotřeba
Qm
Q
[l/s]
[m3/rok]
1,99
12556
0,81
5110
1,78
11242
0,05
292

1000

0,93

4,63

29200

Zpevněné plochy a komunikace – akumulace

[l/s.
ha]
60,1
60,1
60,1
60,1

[min]
120
120
120
120

[m3/rok]
7632
14904
5688
8136
36360

[m3]
370
720
280
400
1770

[m3]
390
725
330
475
1920

[l/s]
5,25
10,25
3,91
5,59
25

[mm]
1000
1000
1100
1100

délka stoky

profil stoky

průbežné
vypouštění

navržený
akumulační
objem

potřebný
akumulační
objem

množství
srážkových vod

ORL 01
ORL 02
ORL 03
ORL 04
Celkem

[m2]
10600
20700
7900
11300
50500

doba zdržení

Lapol

zpevněné
plochy a
komunikace

návrhový déšť

Tabulka č.21

[m]
496,50
924,00
348,50
500,00
2269

Obecné zásady řešení odvodnění zájmové plochy
Návrh kapacity dešťové kanalizace je proveden pro 15-ti minutový přívalový déšť při
periodicitě p = 0,05 (tzv. dvacetiletý déšť)
Intenzita přívalového deště: i = 260 l/s/ha
Tabulka č.22
Celková výměra:
Počet zaměstnanců
Zásobování pitnou vodou

9,97 ha
1 000 osob

100,3 osob/ ha

-

29 200 m3/rok

2 928,8 m3/rok/ha

0,093 l/s/ha

29 200 m3/rok
Qčerp = 7,5 l/s

928,8 m3/rok/ha
-

0,093 l/s/ha
-

Srážkové vody z komunikací a zpevněných ploch
36 360 m3/rok
Stanovení zásad akumulace (2h zdržení)
1 770 m3
25 l/s
Rovnoměrné odčerpávání
c) Produkce vod z jednotlivých objektů z celkové
plochy 9,97 ha (střechy představují 38,82%
tj.
3,87 ha)

3 646,9 m3/rok/ha
-

0,116 l/s/ha
177,5 m3/ha
2,51 l/s/ha

Srážkové vody z jednotlivých objektů (ze střech)
27 864 m3/rok
Stanovení zásad akumulace (2h zdržení)
Rovnoměrné odčerpávání
d) Produkce z nezpevněných ploch z celkové výměry
9,97 ha (nezpevněné plochy představují 10,53%
tj.
1,05 ha)

2 794,8 m3/rok/ha
-

0,089 l/s/ha
-

758,3 m3/rok/ha
-

0,024 l/s/ha
-

a) Produkce splaškových odpadních vod na celkovou
výměru 9,97 ha)
Splaškové odpadní vody
Rovnoměrné odčerpávání

b) Produkce vod z komunikací a zpevněné plochy z
celkové plochy 9,97 ha (komunikace a zpevněné plochy
představují 50,65% tj. 5,05 ha)

Srážkové vody z nezpevněných ploch
Rovnoměrné odčerpávání

7 560 m3/rok
vsakování

3. Kategorizace odpadů
Odpady z předpokládaného záměru je možné rozdělit do následujících částí:
- odpady vznikající během výstavby (z přípravy staveniště, odpady ze stavebních prací),
- odpady vznikající při vlastním provozu
Odpad vznikající během výstavby
Při výstavbě budou vznikat odpady uvedené v následující tabulce. Odpady jsou zařazeny dle
vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při
udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).
Odpady vznikající při výstavbě
Tabulka č.23
Kód druhu
odpadu

Název druhu odpadu

Kategorie odpadu

Kód druhu
odpadu
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 10
15 02 02
17 01 01
17 01 02
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 03 02
17 04 05
17 04 11
17 05 04
20 02 01
20 03 01

Název druhu odpadu
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
Absorpční činidla, filtrační materiál, čistící a ochranná
tkanina
Beton
Cihly
Dřevo
Sklo
Plasty
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
Železo a ocel
Kabely neuvedené pod 17 04 10
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
Biologicky rozložitelný odpad
Směsný komunální odpad

Kategorie odpadu
O
O
O
O
N
N
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, budou odváženy a likvidovány mimo
staveniště, což bude zajištěno prováděcí firmou nebo odbornou firmou. Stavební dodavatel je
povinen vést evidenci odpadů.
Doporučuji, aby investor při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních prací zakotvil
ve smlouvách povinnost zhotovitele k odstraňování odpadů způsobených jeho činností.

Odpady vznikající v průběhu provozu
Tabulka č. 24
Kód
Název druhu odpadu
Kategorie Očekávané Předpokládaný
druhu
odpadu
množství
způsob
odpadu
(t/rok)
zneškodnění
02 02 02 Odpad živočišných tkání
O
2
odborná firma
02 02 03 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
O
2
odborná firma
02 03 04 Odpady ze zpracování zeleniny, ovoce, obilovin –
O
1,5
odborná firma
suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 05 01 Mlékárenské odpady – suroviny nevhodné ke
O
0,6
odborná firma
spotřebě nebo zpracování
02 06 01 Odpady z pekárenských výrobků – suroviny
O
0,1
odborná firma
nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 07 04 Kosmetické přípravky po záruční době – suroviny
O
0,01
odborná firma
nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
13 01 05* Nechlorované emulze
N
0,02
odborná firma
13 02 05* Nechlorované minerální motorové, převodové a
N
0,01
odborná firma

13 05 02*
13 05 03*
15 01 01
15 01 02

mazací oleje
Kaly z odlučovačů oleje
Kaly z lapáků nečistot
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly

N
N
O
O

0,1
0,2
8
2

15 01 03

Dřevěné obaly

O

4

O
O
O
O
O
O
O
O
N
O
O
O
N

0,4
0,1
0,1
0,01
4
0,2
0,6
0,03
0,01
0,4
45
0,4
0,01

15 01 04 Kovové obaly
15 01 05 Kompozitní obaly
15 01 06 Směsné obaly
20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
20 01 01 Papír a lepenka
20 01 02 Sklo
20 01 39 Plasty
20 01 25 Jedlý olej a tuk
20 01 26* Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad
20 03 01 Směsný komunální odpad
20 03 03 Uliční smetky
20 01 21* Zářivky a/nebo ostatní odpad s obsahem rtuti
* odborný odhad množství dle obdobných zařízení

odborná firma
odborná firma
výkup
výkup, odbor.
firma
výkup, odbor.
firma
výkup
odborná firma
odborná firma
odborná firma
výkup
výkup
odborná firma
odborná firma
odborná firma
odborná firma
odborná firma
odborná firma
odborná firma

Původce bude dle povinností uvedených v zák.č. 185/2001:
- odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů,
- vzniklé odpady které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo
fyzické osobě k možnému využití,
- nelze-li odpady využít, zajistit jejich zneškodnění,
- kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných
vlastností,
- shromažďovat utříděné podle druhů a kategorií,
- zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím
životní prostředí.
Množství vznikajících druhů odpadů bude v minimálním rozsahu. V převážně míře budou
vznikat odpady kategorie. ”O” jen v malém množství odpady nebezpečné (likvidace zářivek,
kaly z odlučovačů).
V místě vzniku bude odpad shromažďován obvyklým způsobem v kontejnerech a bude
odvážen v intervalech místního odvozu odpadu k dalšímu zpracování nebo zneškodnění.
Všechny odpady budou předány externím odborným firmám, které budou postupovat
ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a jeho prováděcích vyhlášek č. 381/2001 Sb.,
č. 383/2001 Sb. Předpokládá se odvoz komunálního a jiného tuhého odpadu odbornou firmou
vybranou příslušným městským obvodem, na základě uzavřené smlouvy o nakládání s
domovním odpadem na skládku k tomuto určenou.
Biologický odpad (živočišného původu) bude skladován v samostatném chladícím skladu s
teplotou v rozmezí 0°C až +4°C. Umístění chladícího boxu odpadků bude odděleno od
příjmu a bude mít samostatný vstup z venkovního prostoru zásobovacího dvora
Pro dočasné skladování dalších odpadů budou určena dvě samostatná speciální zařízení –
kompaktory: které odpad lisují a z kterých je odpad pravidelně vyvážen.

Může se používat kompaktor včetně lisu (např. ARK 30+SP 380 L), který slouží pro
komunální odpad a odpad ze zeleniny a ovoce, přičemž bude prováděno jeho každodenní
vyvážení. Pro plnění tohoto kompaktoru může být využíván stabilní lis, který v době plnění
je napojen na kompaktor.
Dále bude používán kompaktor včetně mobilního lisu (např.ASK 23) sloužící pro odpad na
bázi lepenky, papíru apod., bude pravidelně vyvážen. Pro plnění tohoto kompaktoru bude
využíván lis.
Odpady, které budou lisovány na příslušných zařízeních budou následně odváženy smluvním
odběratelem.
Odpadový materiál, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti (N), bude shromažďován
odděleně do zvlášť k tomu určených nádob z nepropustných materiálů, chráněných proti
dešti. Nádoby budou uloženy v uzamykatelném kontejneru.
Některé přípravny budou napojeny na tukovou kanalizaci, která bude zaústěna do lapače
tukových nečistot. Ten je nutné ve výrobcem předepsaných periodách čistit, resp. vybírat
nahromaděný odpad – bude zajišťovat odborná firma.
Na parkovišti a na manipulačních plochách budou vznikat kaly z úkapů automobilů, které
budou zachycovány v odlučovači ropných látek (lapolu). Kaly z lapolu (katalogové číslo
odpadu - 13 05 02* a 13 05 03*, kat. N) budou shromažďovány a poté odváženy odbornou
firmou do spalovny průmyslových odpadů.
Vzhledem k omezené době životnosti určitých částí vnitřního zařízení je nutno počítat též
s jeho likvidací. Kovové části zařízení je možno demontovat a odvézt do sběrných surovin.
Odvoz a zneškodnění odpadů bude smluvně zajištěno odbornou firmou.
Při provozu obchodního komplexu budou vznikat odpady, uvedené v tabulce č.24 na straně
41. Jednotlivá množství odpadů, uvedená v tabulce, byla odvozena z předpokládané kapacity
obchodního komplexu, příp. z předpokládaných koncesí umístěných v tomto areálu.
Provozovatel musí vést průběžně evidenci všech odpadů, které se vyskytnou během provozu
obchodního centra.
Nakládání s odpady bude řešeno v souladu s požadavky schváleného Programu odpadového
hospodářství kraje, zejména z hlediska třídění odpadů a možnosti jejich recyklace.

4. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
Možnost vzniku havárií
Navržený záměr není takovým záměrem, který by sebou nesl zásadní riziko vyplývající
z používání látek nebo technologií.
Možnost vzniku havárie s negativním dopadem na ovzduší a klima, vodu, půdu, geologické
podmínky a zdraví obyvatel vycházející z dopravy používané v rámci stavebních prací lze
technickými opatřeními omezit na minimum.
Problémy by mohly nastat při nesprávném nakládání s odpady, při nedodržení protipožárních
opatření, při havárii vozidel na přilehlých komunikacích v rámci stavby. Případný únik
motorového oleje, nafty či benzinu bude eliminován pravidelnou kontrolou technického stavu
a pravidelnou údržbou vozidel a stavebních mechanismů v průběhu vlastní stavby.
Možnost vzniku havárií může souviset s:
-

úniky látek
selháním lidského faktoru

Úniky látek
Předpokládat lze pouze úniky ropných látek z dopravních a mechanizačních prostředků.
Případné úniky ropných látek je nutno okamžitě zabezpečit využitím sorpčních prostředků,
případně zajistit sanaci horninového prostředí postižené lokality. Postižená lokalita musí být
v co nejkratším časovém horizontu sanována.
Mechanizace pro údržbu bude udržována v dobrém technickém stavu bez předpokladu
negativního úniku škodlivin z těchto zařízení uvedena do původního stavu.
Selhání lidského faktoru
Riziko ohrožení kvality životního prostředí vlivem selhání lidského faktoru souvisí zejména
s dopravními nehodami. Pokud dojde během provozu k jakékoli poruše na zařízení nebo
havárii, budou učiněna opatření, aby se podobná situace následně neopakovala.
Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání.
Při stavebních pracích je nutno respektovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591 ze
dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na staveništích a dále je nutné dodržovat ustanovení zákona č. 22/1997 Sb.
v platném znění. Při provozu stavby musí zaměstnavatel respektovat zásady stanovené
vyhláškou 309/2006.

5. Hluk
Pro doložení posouzení možného vlivu hlukové zátěže v předmětné lokalitě v době výstavby
a v době provozu navrhované stavby byla zpracována Hluková studie (Tomáš Bartek,
10/201).
Úkolem této zprávy bylo modelově stanovit úrovně hladin akustického tlaku v nejbližším
chráněném venkovním prostoru, resp. chráněném venkovním prostoru nejbližších staveb, tj 2
m od fasády chráněného prostoru.
Limitní hodnoty
Období výstavby
Podle nařízení vlády číslo 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací, příloha č. 2, část B, činí nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti:
V chráněném vnitřním prostoru budov:
základní hladina hluku L Aeq,T = 40 dB
(§ 10, odst.2 NV č.148/2006 Sb.)
prostoru
dle
příl.
č. 2, část A, NV 148/2006 Sb.)
korekce na druh chráněného
obytné místnosti - v denní době
0 dB

- v noční době
Z toho : LAeq,T = 40 dB pro denní dobu
LAeq,T = 30 dB pro noční dobu

-10 dB

Pro denní dobu pak bude hygienický limit :
a) při provádění stavební činnosti 8 hodin v době mezi 7. a 21. hodinou :
LAeq,T = 40 dB
t1= 8 hodin
LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg(429 + t1)/ t1) = 40 + 10.lg (429 + 8)/8+ = 57,4 dB
b) při provádění stavební činnosti 14 hodin v době mezi 7. a 21. hodinou :
LAeq,T = 40 dB
t1= 14 hodin
LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg (429 + t1)/ t1) = 40 + 10.lg (429 + 14)/14) = 55,0 dB
V chráněném venkovním prostoru ostatních staveb a chráněném ostatním venkovním prostoru
základní hladina hluku L Aeq,T = 50 dB
(§ 11, odst.4 NV č.148/2006 Sb.)
korekce na druh chráněného prostoru dle příl. č. 3, část A, NV 148/2006 Sb.)
chráněné venkovní prostory
- v denní době
0 dB
- v noční době -10 dB
korekce na hluk ze stavební činnosti (7 až 21 hod.)
+15 dB
Z toho : LAeq,T = 65 dB pro denní dobu
Vnitřní prostor
Nejvyšší přípustná maximální hladina akustického tlaku A uvnitř staveb pro bydlení a staveb
občanského vybavení se stanoví pro hluky šířící se ze zdrojů uvnitř budovy součtem základní
maximální hladiny hluku LpAmax = 40 dB a korekcí přihlížejících k využití prostoru a denní
době podle přílohy č.5 k tomuto nařízení. Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky nebo má
výrazně informativní charakter, jako například řeč nebo hudba, přičítá se další korekce –5 dB.
Za hluk ze zdrojů uvnitř budovy se pokládá i hluk ze stacionárních zdrojů, umístěných mimo
posuzovaný objekt, pronikající do těchto objektů jiným způsobem než vzduchem, to znamená
konstrukcemi nebo podložím. Při provádění povolených stavebních úprav uvnitř budovy je
přípustná korekce +15 dB k základní maximální hladině akustického tlaku v době od 7 do 21
hod.
Korekce pro stanovení hodnot hluku v obytných stavbách a ve stavbách občanského vybavení
Tabulka č.25
Druh chráněné místnosti
Nemocniční pokoje
Operační sály
Lékařské vyšetřovny, ordinace
Obytné místnosti
Hotelové pokoje
Přednáškové síně, učebny a pobytové místnosti škol, jeslí, mateřských
škol a školských zařízení
Koncenrtní síně, kulturní střediska
Čekárny, vestibuly veřejných úřadoven a kulturní zařízení, kavárny,
restaurace
Prodejny, sportovní haly

6.00 až 22.00 h
22.00 až 6.00 h
Po dobu používání
Po dobu používání
6.00 až 22.00 h
22.00 až 6.00 h
6.00 až 22.00 h
22.00 až 6.00 h

Korekce /dB/
0
-15
0
-5
0*
-10*
+10
0
+5
+10
+15
+20

* V okolí hlavních komunikací, kde je hluk z těchto komunikací převažující a v ochranném pásmu drah je
přípustná další korekce + 5 dB

Pro jiné prostory, v tabulce jmenovitě neuvedené, platí hodnoty pro prostory funkčně
obdobné.
Venkovní prostor
Stanovení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku vychází ze základní hladiny hluku
LAZ = 50 dB a korekcí přihlížejících k místním podmínkám a denní době. Podle nařízení
vlády č.148/2006 Sb. platí korekce pro základní hladinu 50 dB pro stanovení hodnot hluku ve
venkovním prostoru následující:
Tabulka č.26
Způsob využití
území
Chráněný venkovní
prostor staveb
lůžkových
zdravotnických
zařízení včetně lázní
Chráněný venkovní
prostor lůžkových
zdravotnických
zařízení včetně lázní
Chráněný venkovní
prostor ostatních
staveb a chráněný
ostatní venkovní
prostor

Korekce dB
1)
-5

2)
0

3)
+5

4)
+15

0

0

+5

+15

0

+5

+10

+20

1) Korekce se použije pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku
(§30 odst.1 zák.č.258/2000 Sb.), s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové
komunikace, a dále s výjimkou drah, nejde-li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce. Zejména
rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídky vlaků a opravy vozů.
2) Použije se pro hluk z pozemní dopravy na pozemních komunikacích s výjimkou účelových komunikací, a
drahách.
3) Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy na
těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích.
Použije se na hluk na drahách v ochranném pásmu dráhy.
4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, který je
v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru vznikl do 31.prosince
2000. Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, výměně kolejového
svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní
komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním
prostoru staveb a v chráněné, venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy.

Pro zájmové území platí – chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní
venkovní prostory:
Maximální přípustná hladina akustického tlaku pro hluk ze stavební činnosti
Den LAeq,T = 65 dB (7-21hod)
Maximální přípustná hladina akustického tlaku pro venkovní prostor
Noc LAeq,T = 40 dB
Den LAeq,T = 50 dB

Hluk z dopravy na pozemních komunikacích
Den LAeq,T = 55 dB
Noc

LAeq,T = 45 dB

Hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích, kde je hluk z dopravy převažující
Den LAeq,T = 55 dB
Noc
LAeq,T = 45 dB
Maximální přípustná hladina akustického tlaku pro hluk ze staré hlukové zátěže z dopravy
Den LAeq,T = 65 dB
Noc LAeq,T = 55 dB
Závazné stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku pro chráněný venkovní prostor je
oprávněn provádět pouze příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.
Při dokladovaném splnění nejvyšších přípustných hodnot hluku v definovaném venkovním
prostoru, lze rovněž předpokládat splnění i nejvyšších přípustných hodnot hluku ve vnitřních
chráněných prostorách např. staveb pro bydlení nebo staveb občanského vybavení.
Pro provoz obchodního centra je zpracována Hluková studie, Tomáš Bartek, 10/2010.
Hluková studie je uvedena v plném rozsahu v části F.Doplňující údaje.
Zdroje hluku, stanovení hlukové zátěže
Zdrojem hluku v tomto záměru budou již demoliční a stavební práce včetně dopravní obsluhy,
které mohou ovlivnit akustické parametry v území. Dalším, následným zdrojem hluku záměru
bude jeho samotný provoz a dopravní obsluha záměru.
Vlastní výpočty a grafické znázornění jsou zpracovány pomocí výpočetního programu
HLUK+ verze 8.19 (RNDr. Miloš Liberko - JsSoft Praha). Algoritmus výpočtu vychází z
metodických pokynů. Výpočtové body byly voleny 2m od fasády a ve výšce 3 m objektů
situovaných v předmětném území (nejbližší a na hluk nejnáchylnější objekty k bydlení).
Byly vypočteny průběhy izofon v pětidecibelových odstupech dB. Izofony jsou zobrazeny
v grafickém výstupu uvedeném v další části. Průběhy izofon byly stanoveny ve výšce 3,0 m.
Hluková zátěž - stavební činnost
Hluk šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu používaných
stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu prací, organizaci práce i
snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto parametry nezůstávají konstantní,
ale mohou se i zásadním způsobem měnit v závislosti na okamžitém stadiu výstavby,
případně mohou kumulovat s hlukovým pozadím. Užívání všech mechanismů bude
proměnné, a proto se umístění a kvantifikace zdrojů hluku bude neustále měnit dle okamžité
potřeby.Pro realizaci stavebních prací budou jako stavební stroje používány běžně používané
stavební stroje - jedná se o běžnou stavební činnost prováděnou obvyklými technologiemi,
které významně neovlivní životní prostředí v blízkém okolí.
Hluková zátěž v předmětném území byla stanovena na základě počítačového modelu.
Ve zvolených referenčních bodech byly vypočteny očekávané hodnoty výhledového
hlukového zatížení během stavebních prací. Pro výpočet byla zvolena na tvorbu hluku
nejnegativnější etapa výstavby – tj. počátek výstavby s těžkou technikou – výkopy, hrubá
stavba.
V tomto případě zdrojem hluku boudou stacionární zdroje stavební techniky a liniové zdroje
návozu a odvozů materiálů stavby.
Stacionární zdroje stavební činnost

Tabulka č.27
Zdroj

Lw

Obj

[dB]
P 1

autojeřáb

87.0

P 2

autojeřáb

87.0

P 3

nakladač

94.0

P 4

nakladač

94.0

P 5

buldozer

100.0

P 6

buldozer

100.0

P 7

automix

93.0

P 8

automix

93.0

P 9

čerpadlo betonu

103.0

P 10

čerpadlo betonu

103.0

P 11

okružní pila

92.0

P 12

okružní pila

92.0

P 13

rypadlo

85.0

P 14

rypadlo

85.0

P 15

hutní a vibr. válec

93.0

P 16

hutní a vibr. válec

93.0

Liniovým zdrojem hluku bude nákladní doprava obsluhující stavbu:
Liniové zdroje stavební činnost
Tabulka č.28
Akustický výkon

Hladina akustického tlaku Doba
stroje
ve vzdálenosti 1[m]

používání

Typ stroje, název

LW v dB

LpAr v dB

16hod/den

Pojezd Těžkých nákladních vozidel

-

LpA10 = 89 dB

max. 16 průjezdů/hod

Hluková zátěž - provoz obchodní zóny
Zdrojem hluku budou stacionární a liniové zdroje – stacionární v podobě strojů a zařízení,
jako je chladící agregáty, vzduchotechnika s vývody do venkovních prostor, areálové
parkoviště, osobní a nákladní doprava.
Stacionární zdroje
Odhad zdrojů

VZT nástřešní jednotky (P1 – P47) - Lw 71 dB

Liniovým zdrojem hluku bude obsluhující osobní a nákladní doprava. Nákladní doprava bude
sloužit pro dovoz potravin, a ostatního zboží. Osobní dopravou bude převážně doprava
návštěvníků obchodního centra.
Předpokládaná intenzita maximálního dopravního zatížení a její rozložení v nejsilnější
hodině:
Osobní vozidla:
560 průjezdů vozidel/hod
Lehká nákladní vozidla:
26 průjezdů vozidel/hod
Těžká nákladní vozidla:
14 průjezdů vozidel/hod
Liniové zdroje, odhad rozložení intenzity dopravy/max. hod, osobní a nákladní
Tabulka č.29
celkem

100%

560

40

směr D1

50%

280

20

směr Hlučín

30%

168

12

směr centrum

20%

112

8

Z dopravních průzkumů dále vyplývá, že u frekventovaných komunikací tvoří významný
podíl zákazníků řidiči, kteří po ní projíždí. Tento podíl je odhadován na cca 50%. Z toho
vyplývá, že v dopravní špičce lze očekávat zvýšení zatížení jakožto nový příspěvek na okolní
síti o cca 280 osobních vozidel za hod a 40 nákladních vozidel za hod.
Hluková zátěž – současná doprava bez vlivu záměru
Vzhledem k tomu, že záměr se nachází v blízkosti silnic s velkým dopravním zatížením, lze
předpokládat, že hluková zátěž této silnic na chráněné objekty nebude zanedbatelná, proto byl
proveden i výpočet pro tuto variantu.
Údaje o intenzitách a složení dopravy byly získány ze Studie dopravního napojení rozvojové
plochy Ostrava-Přívoz z r. 2008 (viz obr. 4) a následně dle Výhledových koeficientů růstu
dopravy pro období 2005-2040 byla přepočítána intenzita dopravy pro rok 2013.
Hluková zátěž - provoz obchodní zóny včetně veřejné dopravy
Jedná se o průnik, resp. součet hlukové zátěže stávající (bod 5.3) a budoucího provozu areálu
(bod 5.2), přičemž navýšení dopravy vlivem záměru lze vzhledem k lokalitě záměru
odhadovat na polovinu hodnot, tzn., že polovina návštěvníků OZ bude z již dnes
projíždějících.
Vymezení objektů a referenčních bodů
Dle prostoru záměru byly vymezeny všechny nejbližší objekty k bydlení, u kterých byly
vyměřeny referenční body na stranách fasád, kde je možný očekávat zdroj hluku. Kontrolní
body byly zvoleny v chráněném venkovním prostoru chráněných objektů nejblíže situovaných
vůči navrhované stavbě – 2 m od fasády ve výšce 3 m.

Dům č. 21 -referenční bod 1
Tabulka č.30
č. p.:

72

Část obce:

Petřkovice

Číslo LV:

1413

Typ budovy:

budova s číslem popisným

Způsob využití:

objekt k bydlení

Katastrální území:

Petřkovice u Ostravy 720470

Dům č. 4 -referenční bod 2
Tabulka č.31
č. p.:

433 a 434

Část obce:

Petřkovice

Číslo LV:

440 a 441

Typ budovy:

budova s číslem popisným

Způsob využití:

rodinné domy

Katastrální území:

Petřkovice u Ostravy 720470

Dům č. 17 -referenční bod 3
Tabulka č.32
č. p.:

184

Část obce:

Přívoz

Číslo LV:

1487

Typ budovy:

budova s číslem popisným

Způsob využití:

objekt k bydlení

Katastrální území:

Přívoz 713767

Poloha a okolí záměru a určení referenčních bodů

Výsledky výpočtu
Výpočet byl prováděn pro 4 varianty:
• Stavební činnost
• Provoz bez veřejné dopravy
• Doprava bez vlivu záměru (2013)
• Provoz areálu včetně veřejné dopravy (2013)
Stavební činnost
Hodnoty v referenčních bodech var. stavební činnost DEN (7-21 hod)
Tabulka č.33
TABULKA
č.

výška

BODŮ

VÝPOČTU

(DEN)
LAeq (dB)

Souřadnice
doprava

průmysl

celkem

limit

rozdíl

1

3.0

908.0; 951.9

21.4

43.3

43.3

65.0

-21.7

2

3.0

218.8; 660.4

17.7

43.4

43.4

65.0

-21.6

3

3.0

1743.4; 161.2

9.5

30.4

30.4

65.0

-34.6

Nejistota výpočtu ± 1,2 dB

Provoz obchodní zóny
Hodnoty v referenčních bodech var - provoz areálu po hranice areálu
Tabulka č.34
TABULKA
č.

výška

BODŮ

VÝPOČTU

LAeq (dB)

Souřadnice
908.0; 951.9

(DEN)

doprava

průmysl

celkem

limit

27.6

19.8

28.3

50.0

-26.7

28.0

50.0

-27.0

18.8

50.0

-36.2

1

3.0

2

3.0

218.8; 660.4

27.0

21.3

3

3.0

1743.4; 161.2

18.1

10.2

rozdíl

Nejistota výpočtu ± 1,2 dB

Hodnoty v referenčních bodech var - provoz areálu včetně příjezd. Komunikací
Tabulka č.35
TABULKA
č.

výška

BODŮ

VÝPOČTU

(DEN)
LAeq (dB)

Souřadnice
doprava

průmysl

celkem

limit

rozdíl

1

3.0

908.0; 951.9

55.2

19.8

55.2

60.0

-4.8

2

3.0

218.8; 660.4

27.9

21.3

28.8

55.0

-26.2

3

3.0

1743.4; 161.2

56.5

10.2

56.5

60.0

-3.5

Nejistota výpočtu ± 1,2 dB

DOPRAVA 2013 bez vlivu záměru
Hodnoty v referenčních bodech - doprava 2013 DEN
Tabulka č.36
TABULKA
č.

výška

BODŮ

VÝPOČTU

(DEN)
LAeq (dB)

Souřadnice
doprava

průmysl

celkem

limit

rozdíl

1

3.0

908.0; 951.9

65.8

65.8

65.0

0.8

2

3.0

218.8; 660.4

49.5

49.5

55.0

-5.5

3

3.0

1743.4; 161.2

71.3

71.3

65.0

6.3

Nejistota výpočtu ± 1,2 dB

Provoz obchodní zóny včetně veřejné dopravy - den
Hodnoty v referenčních bodech var. provoz OZ včetně veřejné dopravy DEN
Tabulka č.37
TABULKA
č.

výška

BODŮ

VÝPOČTU

(DEN)
LAeq (dB)

Souřadnice
doprava

průmysl

celkem

limit

rozdíl

1

3.0

908.0; 951.9

65.8

19.8

65.8

65.0

0.8

2

3.0

218.8; 660.4

49.5

21.3

49.5

55.0

-5.5

3

3.0

1743.4; 161.2

71.3

10.2

71.3

65.0

6.3

Nejistota výpočtu ± 1,2 dB

Výpočet byl proveden celkem ve 4 variantách pouze pro den – provoz záměru bude pouze ve
dne, provoz technologií záměru má maximální hladinu hluku v referenčních bodech 21.3 dB.
V první variantě jde o výpočty hluku během stavby záměru a jeho vliv na chráněný venkovní
prostor, další varianta je samotný budoucí provoz areálu a jeho vliv hluku na chráněný
venkovní prostor, třetí varianta je zmapování současného stavu bez záměru a čtvrtou
variantou je sounáležitost budoucího provozu areálu se stávající veřejnou dopravou.
U variant Stavební činnost byla pro výpočet nasazena obvyklá stavební technika, vše
v maximálním zatížení – předpoklad, že všechny stroje pracují současně, což je z hlediska
emise hluku nejnepříznivější varianta. Rozložení jednotlivých zdrojů hluku po staveništi a
jejich průměrné vzdálenosti od nejbližšího okolního chráněného prostoru staveb se nebudou
v průběhu stavby významně lišit. Navíc od prvních metrů (výškově) hrubé stavby bude hluk
již částečně stíněn stojícími zdmi stavby. Jako zdroj hluku byla zde uvažována i vnitro
staveništní komunikace, a to s 16 průjezdy nákladními auty za hodinu.
U varianty Provoz bylo počítáno s maximálním provozem osobní i nákladních vozidel, 560
průjezdů osobních vozidel/hod a 40 průjezdů nákladních vozidel/hod. Stacionárním zdrojem
hluku budou po dobu provozu areálu venkovní jednotky VZT chladící a mrazící jednotky, co
se týče vytápění, bude areál napojen na dálkové topení.

Nejvíce postiženým objektem nežádoucím hlukem během stavební činnosti budou rodinné
domy v Petřkovicích s referenčním bodem č. 2 (č. p. 433 a 434), kde hladina hluku dosáhne
hodnoty LAeq,T = 43.4 dB. Druhým nejvíce hlukem postiženým místem bude dům č. 21
s referenčním bodem č. 1 (č. p. 72, Petřkovice), kde maximální hladina hluku dosáhne LAeq,T
= 43.3 dB. Jelikož jde o hodnoty blížící se hygienickému limitu pro noc, doporučuji provádět
stavební činnost pouze ve dne.
Pro omezení nepříznivých vlivů hluku a vibrací na okolí bude zhotovitel stavebních prací
používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost
nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení.
Nejvíce postiženým objektem nežádoucím hlukem během provozu bez veřejné dopravy by
byl dům č.17 s referenčním bodem č. 3 (Přívoz, č.p.184), kde hladina hluku dosáhne dle
zadaných vstupů maximální hodnoty LAeq,T = 56.5 dB, kde převažujícím a určujícím hlukem
bude hluk z dopravy. Druhým nejvíce postiženým místem bude dům č.21 v Petřkovicích
s referenčním bodem 1 a hladinou hluku 55.2 dB, taktéž tento hluk je určen výhradně
dopravou. Jedná se o silnici I/56, kde výše uvedené chráněné objekty leží od okraje silnice 4
m v prvním a 9 m ve druhém případě.
Při zadání současné dopravy (2013) do modelu vycházejí vysoké hladiny hluku opět u domu
č. 17 s RB č. 3, kde pro rok 2013 vychází přepočtem intenzita dopravy celkem 15.704
vozidel/16 hod. V tomto případě byla u referenčního bodu č. 3 (objekt k bydlení č. p. 184)
vypočtena hladina hluku LAeq,T = 71,3 dB pro den. V tomto případě jde o starou hlukovou
zátěž z dopravy, pro kterou platí limit 65 dB pro den. Tato hodnota byla překročena. Obdobně
vychází modelová situace pro dům č. 21 s RB č. 1, kde hladina hluku pro den byla vypočtena
LAeq,T = 65.8 dB
Po započtení veřejné dopravy do modelu záměru se nejvíce postiženým místem stane opět
dům č.17 s referenčním bodem č. 3 a maximální hladinou hluku 2m od fasády a ve výšce 3m
LAeq,T = 71.3 dB ve dne (limit 65 dB). Jde o bod se starou hlukovou zátěží z dopravy, pro
který naopak navýšení hladiny hluku ze záměru je nulové. Obdobně je to i s referenčním
bodem 1, kde zůstane hladina hluku na současné hodnotě 65.8 dB, aniž by byla vlivem
záměru zvýšena. Taktéž nebude vlivem záměru zvýšená hladina hluku u referenčního bodu 2.
Z výše uvedených výpočtů, závěrečných hodnot hladin hluku v příslušných referenčních
bodech, je zřejmé, že hluková zátěž sledovaných objektů nebude vlivem stavebních prací
v zájmovém území v chráněném venkovním prostoru překračovat povolené hodnoty pro den
LAeq,T = 65 dB. Noční provoz na staveništi je nedoporučen. Provoz areálu nebude překračovat
v zájmovém území v chráněném venkovním prostoru povolené hodnoty pro den LAeq,T = 50
dB a pro noc LAeq,T = 40 dB a ani doprava týkající se obchodní zóny nebude ve dne
převyšovat v jednotlivých referenčních bodech příslušné limity (pro RB č. 1 a 3 - 60.0 dB a
pro RB č. 2 - 55.0 dB). Následný provoz areálu včetně hluku z veřejné dopravy bude
překračovat v zájmovém území v chráněném venkovním prostoru povolené hodnoty, avšak
v tomto případě jde o starou hlukovou zátěž, kde nedojde vlivem záměru k navýšení hladiny
hluku, proto zpracovatel hlukové studie doporučuje udělení souhlasného stanoviska k
umístění stavby.

C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
1.1 Dosavadní využívaní území a priority jeho trvale udržitelného využívání
Část obce Přívoz, ve které se zájmové území nachází, je charakteristická existencí velkých
průmyslových podniků (doly, koksovna), liniových dopravních staveb (D1, I/56), čistírny
odpadních vod a železnice (trať ČD č. 270, vlečky, Depo kolejových vozidel Ostrava, hlavní
nádraží Ostrava).
Tento vzájemně propojený komplex doplňuje nízko i vysokopodlažní obytná zástavba (širší
územní vztahy – Přívoz) a dále různé provozovny menších průmyslových podniků a služeb.
Zájmové území je součástí průmyslového pásu podél řeky Odry. Území je vymezeno řekou
Odrou, jejími ochrannými hrázemi a komunikacemi a jejích náspy nadřazené komunikační
sítě. Významná je zejména jižní bariéra, tvořená dálnicí a zahloubeným tokem Černého
potoka, která odděluje zájmovou lokalitu od vlastního území Přívozu. Přesto je řešené území
funkčně součástí Přívozu, se kterým souvisí propojením technické a dopravní infrastruktury a
odkud je také prostřednictvím ul. Hlučínské a uvažovaným napojením na MÚK dopravně
připojeno na dálnici D1.
Komplexní využití území a priority jeho trvale udržitelného využívání nebudou záměrem
ovlivněny.

1.2 Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů
Všechna opatření zahrnující realizaci stavby a provozu dopravních systémů v území jsou
řešena s ohledem na obnovitelnost přírodních zdrojů a možnost zásadní eliminace
předmětného záměru v území vůči přírodním složkám. Tato skutečnost se projevila i
v průběhu řešení při stanovení a vymezení trasy nových dopravních systémů a průběhu
přípravy stavby v území včetně navazujících dopravních vazeb.
Lokalita je situována mimo oblasti vymezených v rámci zák.č.114/1992 Sb.
Realizací úprav předmětné lokality nebude narušena kvalita a schopnost regenerace území.

1.3 Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností
- na územní systémy ekologické stability
Územní systémy ekologické stability dle Generelu lokálního systému ekologické stability jsou
zahrnuty v územně plánovací dokumentaci města. Územní systém ekologické stability je
tvořen soustavou biocenter vzájemně propojených biokoridory. Principiálně je rozlišován
územní systém ekologické stability na třech měřítkových úrovních - nadregionální, regionální
a lokální ÚSES. Návrh lokálních územních systémů ekologické stability pro zájmové území
byl zpracován v rámci Územního plánu města Ostravy, tento byl schválen usnesením
zastupitelstva města č. 778/M 5.10.1994.

Zájmové území pro stavbu je situováno mimo prvky územních systémů ekologické stability.
Nejblíže zájmovému území je situován neregionální biokoridor (K 100 V, K 100 V). Jeho
trasa nebude stavbou ovlivněna.
Situace ÚSES dle stávajícího platného územního plánu města Ostravy

ZÁJMOVÁ LOKALITA

Situace ÚSES vyšší
hierarchické úrovně dle návrhu ZÚR Moravskoslezského kraje (po schválení ZÚR MSK musí
být respektováno územními plány jednotlivých obcí)

ZÁJMOVÁ LOKALITA

Zájmové území je situováno mimo prvky územních systémů ekologické stability, jak je
zřejmé z výše uvedeného grafického vymezení prvků územních systémů ekologické stability.
- na zvláště chráněná území
Stavba se nenachází ve zvláště chráněném území ve smyslu zák. ČNR č. 114/92 o ochraně
přírody a krajiny.
Nejbližším chráněným územím je národní přírodní památka Landek, vzdálená cca 500 m
Severovýchodním směrem od zájmového území.

ZÁJMOVÁ LOKALITA

kategorie název
IUCN zdroj aktualizace
v mapě NPP
Landek III

- na území přírodních parků
Zájmové území není součástí přírodního parku.
- území NATURA 2000 – ptačí oblast, evropsky významné lokality
Předmětné území není situováno ani neleží v blízkosti lokality, která by byla zařazena do
programu Natura 2000 jako významná ptačí lokalita nebo evropsky významná lokalita.
Realizace předloženého záměru nebude mít významný vliv (přímý ani dálkový) na evropsky
významné lokality vyhlášené nařízením vlády č. 132/2005 Sb., ani na ptačí oblasti.
Situace nejblíže situovaných území zařazených do programu Natura 2 000 jsou zakresleny na
následující straně.

název
typ
v mapě Heřmanský stav - Odra - Poolší F
Kód lokality Název
Kategorie Kategorie chráněného území
v mapě CZ0813439 Děhylovský potok - Štěpán ZV
PR

- na významné krajinné prvky
Ve smyslu zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je významný krajinný prvek
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, utvářející její vzhled nebo
přispívající k udržení její stability. Významnými prvky ze zákona jsou rašeliniště, lesy, vodní
toky, rybníky, jezera, údolní nivy a ty části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody.
VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Ten, kdo zamýšlí zásah do VKP, si musí
opatřit závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody. Obecně tak již v rámci
projekčních prací vyplývá pro investora povinnost volit takové technologie a stavební
postupy, které v maximálně možné míře ochrání dotčené VKP, popřípadě minimalizují
negativní dopady spojené se stavebními pracemi a následným užíváním staveb.
V zájmovém území se nenachází registrovaný významný krajinný prvek ani prvek jmenovaný
zák.č.114/1992 Sb. Prostor vodotečí (Odra, Černý potok), které jsou prvkem vymezeným
zákonem č.114/1992 Sb. včetně jejich nivy) nebudou záměrem dotčeny.
- na území historického, kulturního nebo archeologického významu
Z hlediska vazeb na nejbližší okolí plánované stavby je možno říci, že na území města
Ostrava se nalézají historicky cenné objekty zapsané v ústředním seznamu kulturních
památek. Nejvýznamnějšími kulturními památkami jsou Slezsko ostravský hrad, zámek
Ostrava Poruba, jsou zde prvky sakrální architektury (gotika, baroko, klasicismus,

historizující), lidové architektury a technické památky). Podrobný výčet zde není uveden,
neboť žádná z uvedených památek není v bezprostřední blízkosti zájmového území.
Zájmové území je situováno na území Městské části Moravská Ostrava a Přívoz. Moravská
Ostrava a Přívoz tvoří historické jádro dnešní Ostravy. Toto poměrně rozsáhlé území při
soutoku řek Odry a Ostravice bylo od pradávna vstupním místem do Moravské brány, kudy
procházely význačné obchodní cesty, spojující středomořské a západoevropské oblasti s
Pobaltím. Doklady o přítomnosti pravěkého člověka se zde objevují ve velmi dávné
minulosti. Nálezy z nedalekého vrchu Landek (cca 1,5 km severozápadně od lokality),
datované do doby asi před 300.000 lety, dokladují, že nešlo o trvalé osídlení, lidé však tehdy
územím dnešní Ostravy procházeli.
V současnosti je území části obce Přívoz vyhlášeno jako památkové ochranné pásmo (vyhlásil
NVO Ostrava, odbor kultury dne 19. 3. 1987, č.j.: kult. 974/87/1/Prym). V návrhu je městská
památková zóna Přívoz. Památkově chráněná oblast se nachází v okolí Nádražní ulice před
ostravským hlavním nádražím. Jde o území, které nemá přímý vztah k lokalitě.
V části obce Přívoz se nacházejí následující nemovité kulturní památky evidované Národním
památkovým ústavem:
• areál farního kostela s farou
• farní kostel Neposkvrněného Početí P. Marie
• budova fary čp. 507
• městské domy
náměstí Svatopluka Čecha č.p. 732, 534, 516, 596, 547, 548, 518
Hlávkova ulice č.p. 592
Chopinova ulice č.p. 550, 523
Libušina ulice č.p. 785, 593, 594
Nádražní ulice č.p. 532, 726, 446, 561, 733, 576, 427
Špálova ulice úřední budova č.p. 450
ulice U Tiskárny č.p. 577, 539, 546, 607
Wattova ulice č.p. 670, č.o.5
• areál bývalého kamenouhelného dolu Oderka/Odra
• uhelný důl Jiří
Zájmové území je mimo území historického, kulturního nebo archeologického významu,
nenalézají se zde objekty uvedeného významu.
- na území hustě zalidněná
Stavba je řešena s ohledem na omezení možného vlivu na zástavbu, jsou navržena opatření
technická, stavební i provozní. Tento stav je prověřen zpracovanými odbornými studiemi –
rozptylovou a hlukovou. Stavba je situována mimo přímý dosah zástavby Městské části
Přívoz i Petřkovice.
- na území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)
Přímo zájmové území není územím se starou zátěží. Podle Systému evidence starých
ekologických zátěží, který byl zřízen a je spravován a aktualizován MŽP, nejsou v místě
realizace stavby staré zátěže evidovány.
Podle údajů internetové databáze ČGS-Geofondu Praha se zájmová lokalita nachází v oblasti
vlivů důlní činnosti – plocha s číselným klíčem 4554 Přívoz (rok pořízení záznamu 1988).
Podle dalších internetových mapových podkladů (mapa důlních podmínek CHLÚ MSK) se
zájmové území nachází v pásmu M – plocha bez podmínek zajištění stavby proti účinkům

poddolování . Tato skutečnost je z hlediska základní nepříznivá – pro zjištění a zpracování
vlivů z poddolování je potřeba v další fázi přípravy výstavby zajistit specializovaný posudek
u pověřené organizace (Diamo, s.p.).
Nejbližší hlavní důlní díla (Odra – větrná jáma) se nachází ve vzdálenosti cca 250 m severně,
za řekou Odrou. Ve východní části území (Přívoz I, č. dobývacího prostoru 40407) a cca 500
m jihozápadním směrem ( Mariánské Hory I, č. dobývacího prostoru 40046) probíhá těžba
zemního plynu, vázaného na uhelné sloje. Zájmové území je součástí výhradních ploch
ložisek černého uhlí Důl Odra, závod Mar. Hory (č. ložiska 3133121, 3133126).
Dle Mapy kategorizace území OKR leží převážná část řešené plochy v území ohroženém
výstupy důlních plynů (viz. výkresová dokumentace). Zařazení konkrétní lokality do příslušné
kategorie lze přesně určit pouze přímým měřením výskytu metanu metodou metan
screeningu.
S ohledem na charakter projektované zástavby a působení důlních vlivů v zájmovém území
v minulosti doporučujeme dále zabezpečit realizaci průzkumu radonového indexu pozemku
v půdorysu projektovaných budov a také provést atmogeochemický průzkum (měření výstupu
metanu).

2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které
budou pravděpodobně významně ovlivněny
Při přípravě stavby „Integrované výjezdové centrum Ostrava - Jih“ byly sledovány následující
složky životního prostředí, které by mohly být ovlivněny:
- ovzduší a klima
- voda
- půda, horninové prostředí a přírodní zdroje
- flóra, fauna a ekosystémy
- krajina a krajinný ráz
- hmotný majetek a kulturní památky

2.1 Vlivy na obyvatelstvo
Základní kriteria pro posouzení míry nebo možnosti ovlivnění této skutečnosti jsou
dokladována. Možné přímé a nepřímé vlivy na obyvatelstvo je možno charakterizovat
s ohledem na jednotlivé složky životního prostředí ve vztahu k obyvatelstvu a z hlediska
časového rozložení záměru (po dobu stavby a v době po ukončení realizace stavby.
V době realizace stavby může být ovlivněno obyvatelstvo zejména s ohledem na stavební
práce. Délka stavby bude pouze omezenou dobu.
Případnou sekundární prašnost z vlastního staveniště lze technicky omezit. Pro minimalizaci
negativních vlivů jsou pro etapu výstavby formulována následující doporučení:
-

Dodavatel stavby bude poskytovat garance na minimalizování negativních vlivů stavby na
životní prostředí a na celkovou délku stavby se zohledněním požadavků na používání
moderních a progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu
prostředí šetrných technologií).

-

Celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost
narušení faktorů pohody pro obyvatele

Z hlediska doby realizace záměru, jeho rozsahu a současným respektováním výše uvedených
doporučení lze záměr i v době stavebních prací akceptovat.

2.2 Ovzduší a klima
Klimatické poměry
Posuzovaný záměr bude realizován v oblasti mírně teplé MT 10, s dlouhým, teplým a mírně
suchým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem a podzimem a s krátkou
zimou, mírně teplou a velmi suchou s krátkým trváním sněhové pokrývky.
Počet letních dnů
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 oC a více
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v červenci
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu
Průměrné roční srážky
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více
Srážkový úhrn ve vegetačním období
Srážkový úhrn ve zimním období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

40 – 50
140 – 160
110 – 130
30 – 40
-2 až -3 oC
17 - 18 oC
7 – 8 oC
7 – 8 oC
746 mm
100 – 120
400 - 450 mm
200 - 250 mm
50 – 60
120 – 150
40 – 50

Teplotní a srážková charakteristika lokality vycházející z dlouhodobých měření (19011950) je uvedena v následující tabulce:
Teplotní a srážková charakteristika
Tabulka č.38
Měsíc
1
o
C
-2,2
mm
25

2
-1,1
23

3
2,9
33

4
7,8
45

5
13,1
73

6
16,0
78

7
17,9
97

8
17,0
85

9
13,4
57

10
8,4
51

11
3,4
41

12
-0,1
32

o
Průměr za období rok duben-září
C 8 14,2
mm srážek
640 435
Nejdeštivějším měsícem je červenec, srážkově nejchudším měsícem je únor.

Větrná růžice
Podklady (větrná růžice) byly získány od ČHMÚ Praha v podobě 5 tříd stability a 3
rychlostech větru pro Ostravu ve výšce 10 m nad povrchem země, jak vyžaduje zmíněná
metodika v bodě 2.0.

Větrná růžice

Stabilitní

Rychlostní

Tabulka hodnot větrné růžice
Tabulka č.39
Směr:

0°

45°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

CALM

Součet

I. třída stability - velmi stabilní
1,70 m/s
0,91
1,00

0,11

0,19

0,57

1,18

0,62

0,35

7,92

12,85

5,00 m/s

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,00 m/s

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II. třída stability - stabilní
1,70 m/s
2,39

3,07

0,28

0,42

1,76

3,53

1,33

0,67

8,86

22,31

5,00 m/s

0,05

0,14

0,00

0,03

0,11

0,16

0,02

0,02

0,00

0,53

11,00 m/s

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III. třída stability - izotermní
1,70 m/s
2,87
3,29

0,25

0,35

1,69

4,18

1,70

1,02

3,87

19,22

5,00 m/s

1,22

2,38

0,03

0,15

1,23

3,60

0,33

0,14

0,00

9,08

11,00 m/s

0,12

0,07

0,00

0,00

0,08

0,20

0,06

0,03

0,00

0,56

IV. třída stability - normální
1,70 m/s
1,36
1,19

0,14

0,20

0,61

1,68

0,97

0,95

2,36

9,46

5,00 m/s

1,15

1,33

0,03

0,18

1,50

5,03

0,49

0,26

0,00

9,97

11,00 m/s

0,49

0,34

0,01

0,05

1,04

2,74

0,46

0,20

0,00

5,33

V. třída stability - konvektivní
1,70 m/s
1,23
1,09

0,14

0,15

0,42

1,32

0,99

1,06

1,97

8,37

5,00 m/s

0,23

0,10

0,01

0,29

1,00

0,37

0,03

0,29

0,00

2,32

11,00 m/s

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,76
2,65
0,61
12,02

9,64
3,95
0,41
14,00

0,92
0,07
0,01
1,00

1,31
0,65
0,05
2,01

5,05
3,84
1,12
10,01

11,89
9,16
2,94
23,99

5,61
0,87
0,52
7,00

4,05
0,71
0,23
4,99

24,98
0,00
0,00
24,98

72,21
21,90
5,89
100,00

Celková růžice
1,70 m/s
5,00 m/s
11,00 m/s
součet

V oblasti v působnosti Stavebního úřadu Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz jsou
překračovány denní (na 100 % území) a roční (na 56,9 % území) imisní limity PM10, roční
imisní limit pro NO2 (na 7,3 % území) a roční imisní limit pro benzen (na 48,2 % území).

V oblasti v působnosti Stavebního úřadu Městského obvodu Petřkovice jsou překračovány
denní (na 100 % území) imisní limity PM10 a roční imisní limit pro benzen (na 96,9 % území).
Dále je v lokalitě na 100 % území překračována hodnota cílového imisního limitu
pro benzo(a)pyren, v Moravské Ostravě a Přívozu pak na 21,2 % území cílový imisní limit
pro arsen a na 9,2 % území pro kadmium.
Hlavním zdrojem znečištění ovzduší při realizaci stavby mohou být práce související zejména
s přesunem materiálů, pohybem stavebních mechanizmů a manipulaci s materiály.
Minimalizaci znečištění ovzduší lze dosáhnout zejména organizačními opatřeními koordinací stavebních prací, snižováním prašnosti kropením, udržováním techniky v dobrém
technickém stavu a čistotě. Všechna tato opatření jsou v kompetenci dodavatele stavby. Při
dodržování uvedených opatření lze vliv emisí tuhých látek (zejména prachu) na okolí
považovat za malý.
Množství znečišťujících látek, které mohou být emitovány je nízké, z hlediska vlivu na zdraví
málo významné. Tato množství nebudou mít významný vliv na veřejné zdraví.
Rozptylová studie imisní situace, uvedena v části F.Doplňující údaje, umožňuje posoudit vliv
stavby po realizaci na okolí z pohledu ochrany zdraví lidí.

2.3 Voda
Hydrologická charakteristika
Z hydrologického hlediska leží zájmové území na hranici povodí Ostravice (č.h.p. 2-03-01) a
Odry (č.h.p. 2-02-04), přibližně 1,9 km jihozápadně od jejich soutoku. Detailněji lze plochu
popsat číslem hydrologického pořadí 2-02-04-003.
Hydrogeologická charakteristika
Podzemní voda se vyskytuje v průlinově propustných sedimentech v první zvodni (kvartérní
zvodeň), reprezentované především štěrkopísky, resp. proměnlivě zahliněnými štěrky. Štěrky
vytvářejí kvartérní kolektor, který komunikuje s povrchovým tokem Odry a jejích přítoků.
Podložní karbonské horniny tvoří vůči více propustným štěrkům izolátor,
svrchní hlinité kvartérní sedimenty v nadloží kolektoru vystupují ve funkci nadložního
(polo)izolátoru a omezují přímou infiltraci srážkových vod do kvartérní štěrkové zvodně.
Hydrogeologický rajón je č. 151.
Vlastní etapa výstavby nepředstavuje významnější riziko ohrožení kvality vod v případě
respektování dobrého stavu techniky používané při výstavbě.
Pro snížení rizika (kvalitativní podmínky vod) během provádění stavebních prací jsou
navržena následující opatření:
- všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dokonalém
technickém stavu, nezbytná bude jejich kontrola zejména z hlediska možných úkapů
ropných látek,
V době provozu bude nakládání s vodami řešeno opatřeními, která jsou předmětem řešení
projektu – zabezpečení vody, režim nakládání s vodou.
Splaškové odpadní vody ze zájmové plochy budou svedeny do nově navržené ČS a následně
jednou ze tří variantních řešení přečerpávány výtlakem na ÚČOV.

Srážkové vody ze zpevněných ploch budou akumulovány v potrubí pod plochami parkovišť a
odstavných ploch, dále budou zbaveny ropných látek na ORL a následně řízeně vypouštěny
do dešťové kanalizace a do řeky Odry.
Srážkové vody ze střech objektů v zájmovém areálu budou svedeny bez zdržení přímo do
dešťové kanalizace a do řeky Odry.
Srážkové vody z nezpevněných zatravněných ploch zůstanou na nezpevněných plochách a
budou postupně vsakovat do podloží. Zatravněné plochy budou odděleny od zpevněných
ploch zvýšeným obrubníkem, aby se zabránilo možnému odtoku z těchto ploch do dešťové
kanalizace.

2.4 Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje
V rámci geomorfologické rajonizace se zájmová oblast řadí do provincie Západní Karpaty,
oblasti Severní vněkarpatské sníženiny, do celku VIIIB-1 Ostravská pánev, podcelek VIIIB1b Ostravská niva.
Z regionálně geologického hlediska náleží zájmové území do celku předhlubní karpatských
příkrovů. Horninový masiv v podloží kvartéru tvoří miocénní vápnité jíly karpatské čelní
předhlubně.
Kvartérní pokryv je reprezentován komplexem antropogenních navážek a kvartérních
fluviálních sedimentů. Zájmová lokalita je situována na nižším nivním stupni pravobřežní
údolní terasy Odry. Povrch navážkami upraveného terénu zde leží v nadmořské výšce +206m
až +209m n.m.
Svrchní část geologického profilu tvoří antropogenní navážky, jejichž mocnost se pohybuje
nejčastěji mezi 5,00-8,00 m. Pod nimi pokračují v přirozeném vrstevním sledu náplavové jíly,
písky a štěrky údolní terasy. Báze kvartérní sedimentace (povrch předkvartérního podloží) je
v zájmovém území nepravidelná, protože v jeho jižní části se v podloží terasových štěrků
nachází tzv. subglaciální koryto – deprese v povrchu miocénních podložních jílů, která je
vyplněna především písky, podružně také štěrky a písčitými jíly z období halštrovského
zalednění. Povrch podložních jílů se v severní části lokality nachází v úrovni 193-195 m n.m.,
směrem k jihu a subglaciálnímu korytu pak značně zaklesává až na úroveň 182 m n.m. Jak už
bylo zmíněno výše, předkvartérní podloží je v zájmovém území budováno marinními
vápnitými jíly spodního badenu (neogén-miocén).Ostravská niva je charakterizována jako
kvartérní akumulační sníženina s rozsáhlými říčními terasami. V reliéfu jsou význačné četné
antropogenní haldy a poklesy.
Geologické poměry v území jsou podrobně popsány v příloze č.3 Závěrečné zprávě
Geologické rešerše a penetračních sond (K-GEO Ostrava 2010).
Hydrograficky je zájmové území řazeno k povodí Odry. Lokalita se nalézá cca 120 m jižně
od tohoto toku. Severozápadně od lokality tvoří Odra výrazný meandr. Zhruba 130 m jižně od
zájmového prostoru protéká Černý potok, který se cca 2 km severovýchodně, pod kopcem
Landek, vlévá do Odry.
Z hydrogeologického hlediska spadá zájmová oblast do hydrogeologického rajónu č. 151 –
Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Odry. Hlavní zvodnění je v zájmové lokalitě
vázáno na štěrky údolní terasy, potažmo ledovcové písky ve výplni subgalciálních koryt.
V navážkách se lokálně může vyskytovat tzv. zavěšená (freatická) zvodeň. U všech materiálů
(štěrky, písky, případně násypy) se jedná o kolektory s průlinovou propustností.
Hlavní zvodnění je v zájmové lokalitě vázáno na štěrky údolní terasy lokálně s vložkami
písků, potažmo na písky ve výplni subglaciálního koryta. Ustálená hladina podzemní vody
byla ve starších archivních vrtech ověřena v v úrovni +199,4-202,7 m n.m. Zde je ovšem

nutno upozornit, že se jedná o údaje z vrtů prováděných v různých časových obdobích (19651996) a tudíž je nutno považovat tyto údaje za orientační.
Také v navážkách se lokálně může vyskytovat tzv. zavěšená (freatická) zvodeň. V rámci
posledních archivních průzkumů bylo zvodnění navážek dokumentováno v profilu vrtů J1/2008 až J-4/2008 v úrovni 5,80-7,00m p.t. Výskyt druhotného zvodnění v násypech má
obecně vazbu na granulometricky příznivé polohy navážek v místech s neporušenou vrstvou
soudržných zemin pod násypy (které pak fungují jako počevní izolátor) – výskyt zavěšené
zvodně je také možný, pokud existuje plošně rozsáhlejší zajílovaný interval v navážkách,
který může ve svém nadloží zadržovat infiltrující srážkovou vodu. U všech materiálů (štěrky,
písky, případně násypy) se jedná o kolektory s průlinovou propustností.
V posledních archivních vrtech byla přirozená hladina podzemní vody dokumentována
v hloubkách 8,70m (J-1/2008) až 9,40m p.t. (J-3/2008).
Pro posouzení agresivity podzemní vody vůči betonovým a ocelovým základovým
konstrukcím byly využity vzorky odebrané z vrtů V-1 a V-3 v rámci IG průzkumu, který
naše firma realizovala v roce 2005 západně od zájmové lokality v sousedním areálu ústřední
ČOV. Agresivita podzemní vody vůči betonu dosahuje až stupně XA3 vzhledem k SO42- a
CO2 agr. (ČSN EN 206-1). Vůči oceli jsou zdejší podzemní vody vyhodnoceny jako velmi
vysoce agresivní – stupeň IV.
Geologické a hydrogeologické poměry v území jsou podrobněji popsány příloze č.3
Závěrečné zprávě Geologické rešerše a penetračních sond (K-GEO Ostrava 2010).
Na základě zjištěných poznatků je zájmové území hodnoceno jako území se složitými
základovými poměry. Vlastní stavby navržené v rámci nově projektovaného areálu jsou
hodnoceny jako stavby náročné, takže při jejich realizaci bude v souladu s článkem 24a) ČSN
73 1001 potřeba postupovat podle zásad 3. geotechnické kategorie.
Půda
Stavbou budou dotčeny rovněž pozemky zařazené dle katastru nemovitostí do zemědělského
půdního fondu. Celkově je půda sorpčně nenasycená s utlumeným biologickým oživením.
Půdotvorný proces v lokalitě ovlivnilo humidní klima, které podnítilo rozvoj illimerizace a
oglejení.
Základním ukazatelem hodnocení kvality půd jsou bonitní půdně ekologické jednotky (BPEJ)
jako nezbytná součást pedologických charakteristik.
Jednotky BPEJ jsou označeny pětimístným kódem (1. číslo označuje klimatický region, 2. a
3. číslo, t.j. dvojčíslí označuje příslušnost k hlavní půdní klimatické jednotce (HPJ), 4. číslo
vyjadřuje svažitost pozemku a jeho expozici , 5. číslo udává poměr hloubky a skeletovitosti
půdního profilu)
V zájmovém území se nachází BPEJ:
HPJ:
55

6.55 00
55

Nivní a lužní půdy na nivních uloženinách, velmi lehké, zpravidla výsušné.

K přesnějšímu určení kvality zemědělských půd slouží zařazení půd do tříd ochrany (I až V,
nejlepší jsou půdy I. třídy ochrany) - dle „Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy
Ministerstva životního prostředí ČR z 1.10.1996, č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze
zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního

fondu, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.“. Z hlediska zařazení bonitních půdně
ekologických jednotek do tříd ochrany zabírané zemědělské půdy pro zájmové území platí:
6.55.00 II. třída ochrany. Do II..třídy ochrany jsou zahrnuty půdy v jednotlivých klimatických
regionech s nadprůměrnou produkční schopností.
Je však třeba konstatovat, jak je podrobně uvedeno výše, že se jedná se o území kde bylo
počátkem 90. let započato se sanací a rekultivací uvedeného území. Celé území bylo
nadvýšeno násypem důlní hlušiny a následně mělo být rekultivováno na zemědělskou půdu.
Po rozhodnutí o realizaci dálnice, jejíž trasa byla navržena v jižní části rekultivované plochy
již nedošlo k celkovému provedení rekultivačního zásahu. V současné době je plocha
asanována násypem hlušiny, terén je dotvarovaný, urovnaný částečně s provedenou
technickou rekultivací. V západní části se nachází deponie kulturních zemin.
Některé pozemky zůstaly zahrnuty v zemědělském půdním fondu, ale nebyla provedena
zemědělská rekultivace. Z toho důvodu nelze realizovat skrývky kulturních zemin tam, kde
nebyl proveden překryv v rámci rekultivace. S deponií kulturních zemin bude nakládáno
v souladu s požadavky zák.č.334/1992 Sb.
Horninové prostředí a přírodní zdroje nebudou záměrem souvisejícím se stavbou ovlivněny.

2.5 Flóra, fauna a ekosystémy
Z biogeografického hlediska (Culek, 1996, 2003) leží zájmové území při hranici Oderského
bioregionu 2.4 a Ostravského bioregionu 2.3.
Potenciální lesní vegetaci Oderského bioregionu dominovaly dubové bučiny (CariciQuercetum), které navazovaly podél vodních toků na lužní lesy podsvazu Alnenion
glutinosoincanae (snad Pruno-Fraxinetum, avšak kolem malých potůčků i Carici remotaeFraxinetum). Pro podmáčená místa byly typické bažinné olšiny svazu Alnion glutinosae
(Carici elongatae-Alnetum, v okolí Karviné lokálně i Calamagrostio canescentis-Alnetum).
Na lokálně zrašeliněných půdách byly pravděpodobně přítomny i primární rašelinné březiny
svazu Betulion pubescentis.
Ve vlhkých nivách přítoků Ostravice byly přítomny křoviny svazu Salicion triandrae, podél
Ostravice svazu Salicion albae. Typicky je vyvinuta náhradní přirozená vegetace vodních a
pobřežních společenstev rybníků a slepých ramen.
Základní potencionální jednotkou Oderského bioregionu jsou úvalové luhy, které vegetačně
inklinují k Ficario-Ulmetum. Pravořežní terasy místy osidlují fragmenty lipových dubohabřin
(Tilio-Carpinetum), do severní části zasahují dubové bučiny (Carici-Quercetum). V terénních
depresích na glejových půdách jsou přítomny bažinné olšiny (Alnion glutinosae); v nejnižších
vlhkých polohách nivy Odry i na jiných podmáčených místech je vegetace svazu Salicion
albae, kolem menších toků a kanálů svazu Salicion triandrae.
Při přípravě záměru v území bylo proveden průzkum předmětné lokality s ohledem na
sledování výskytu flory a fauny v předmětném území.

Flora
Determinovány byly následující druhy bylinného patra: Aegopodium podagraria (bršlice kozí
noha), Agropyron repens (pýr plazivý), Agrostis stolonifera (psineček výběžkatý), Agrostis
tenuis (psineček tenký), Anthyllis vulneraria (úročník bolhoj), Achillea millefolium (řebříček
obecný), Ajuga reptans (zběhovec plazivý), Alchemilla vulgaris (kontryhel obecný),

Alopecurus pratensis (psárka luční), Arthemis (rmen), Atriplex (lebeda), Bellis perennis
(sedmikráska chudobka), Brassica campestris (brukev obecná), Brassica rappa (brukev
řepka), Capsella bursa pastoris (kokoška pastuší tobolka), Cirsium arvense (pcháč rolní),
Cirsium vulgare (pcháč obecný), Convolvulus arvensis (svlačec rolní), Dactylis glomerata
(srha říznačka), Elytrigia reensp (pýr plazivý) (ens), Equisetum arvense (přeslička rolní),
Euphorbia cyparisias (pryšec chvojka), Euphorbia ascula (pryšec obecný), Fumaria
officinalis (zemědým lékařský), Galium aparine (svízel přítula), Galium mollugo (svízel
povázka), Geranium robertianum (kakost krvavý), Glechoma hederacea (popenec
břečťanovitý), Chenopodium album (merlík bílý), Lolium perenne (jílek vytrvalý),
Matricaria chamomilla (heřmánek pravý), Phleum pratense (bojínek luční), Pimpinella
saxifraga (bedrník obecný), Plantago media (jitrocel prostřední), Poa pratensis (lipnice
luční), Polygonum aviculare (rdesno ptačí), Poa pratensis (lipnice luční), Poa annua (lipnice
roční), Potentilla anserina (mochna husí), Ranunculus arvensis (pryskyřník luční), Sinapis
arvensis (hořčice rolní), Stelaria holostea (ptačinec velkokvětý), Taraxacum officinale (tařice
lékařská), Thlaspi arvense (penízek rolní), Trifolium arvense (jetel rolní), Taraxacum
officinale (smetánka lékařská), Trifolium pratense (jetel luční), Tussilago farfara (podběl
lékařský), Urtica dioica (kopřiva dvoudomá), Veronica chamaedrys (rozrazil rezekvítek).
Fauna
Urbanizované území a dopravními cestami je na živočichy chudé. Lze očekávat výskyt druhů
běžných pro daný typ prostředí - běžní zástupci hmyzu, hmyzožravci a drobní hlodavci, běžní
zástupci ptactva (vrabec domácí Passer domesticus, vrabec polní Passer montanu sýkora
babka Parus palustris, sýkora koňadra Parus major, sýkora modřinka Parus caeruleus,
špaček obecný Sturnus vulgaris,). Pokud se zde přechodně vyskytují některé synantropní
druhy fauny, jedná se výhradně o hmyz, hlodavce nebo ptáky uvyklé pohybu člověka.
Průzkum byl prováděn přímo na území zájmové lokality, v prostoru vodoteče Odra je výskyt
fauny (i flory) významně bohatší.
Přímo v území (vymezeném lokalitou rozsahu záboru stavbou) nebyly zjištěny při terénním
průzkumu ani nejsou zjištěny lokality s výskytem chráněných druhů a nejsou uvedeny takové
údaje v dostupným materiálech jiných zpracovatelů (terénní průzkum v rámci zpracování
ÚSES, územního plánu) druhy flory nebo fauny chráněné ve smyslu ustanovení Zákona ČNR
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. MŽP ČR,
jejíž nedílnou součástí je Příloha č. III (v níž je ve třech kategoriích stanoven stupeň ohrožení
jednotlivých živočišných druhů) a přílohy č. II (kterou se ve 3 kategoriích stanoví stupeň
ohrožení jednotlivých rostlinných druhů). Jde zejména o souvislost se situováním stavby s
převážně průmyslovým využitím (s výjimkou nivy obou vodotečí). Údaje je možné
dokladovat, jak je uvedeno výše, mimo vlastní průzkum rovněž na základě stanovení
aktuálního stavu krajiny v rámci zpracování generelu ÚSES, kdy byla provedena podrobná
rekognoskace terénu.
Po provedeném průzkumu přímo pro zájmovou lokalitu je možné jednoznačně konstatovat, že
v území lokality vzhledem k jejímu situování se nenacházejí žádné druhy flory nebo fauny
chráněné ve smyslu ustanovení Zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a
prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. MŽP ČR.
Vegetační úpravy
V rámci stavby budou řešeny vegetační úpravy s ohledem na umístění záměru v daném území
a typu provozu navrhovaného záměru. Plocha mezi nově navrženou komunikací a hrází řeky
Odry bude osázená stromovou a keřovou zelení, která „proroste“ i do prostoru parkovišť
v centrální ploše. Uplatněny budou ve směru k Odře přírodě blízké druhy dřevin.

Stromy budou navrženy ve velikostech 18-20 cm obvod kmene a 250-300 cm výška
(zavětvené k zemi), keře o velikosti 80-100 cm. Návrh bude zpracován a přizpůsoben
podmínkám lokality v souladu s normami ČSN 83 9021 - Výsadby rostlin, ČSN 83 9031 Zakládání trávníků.

2.6 Krajina, krajinný ráz
Krajinný ráz je kategorií smyslového vnímání, je utvářen přírodními a kulturními prvky,
složkami a charakteristikami, jejich vzájemným uspořádáním, vazbami a projevy v krajině.
Hodnocení krajinného rázu se týká především hodnocení prostorových vztahů, uspořádání
jednotlivých prvků krajiny v určitém prostoru s ohledem na zvláštnost, působivost a
neopakovatelnost tohoto prostorového uspořádání.
Každá charakteristika se navenek uplatňuje v prostorových, vizuálně vnímaných vztazích
krajiny, zároveň také hodnotami vycházejícími z prostorového uplatnění estetických hodnot,
harmonického měřítka a vztahů v krajinném systému.
Při rozhodování o celkové koncepci řešení prostoru byl základní otázkou zvolení pohledově
nejexponovanější strany areálu, „čelní“ strany na kterou budou situovány vstupy do objektů,
atraktivní plochy fasád a naopak strany areálu, kde budou orientovány plochy zásobování a
zázemí. Umístění objektů bylo dále ovlivněno požadavky, vyplývajícími z obchodní politiky
potenciálních zájemců (plochy parkovišť viditelné z dálnice atd.).
Záměr bude lokálně znamenat zásah do vzhledu stávajícího systému, stávající území bude
navrhovanou stavbou změněno na ucelený areál zahrnující stavební objekty obchodního
centra. Navrhovaným stavebním řešením doplněným sadovými úpravy se zřetelem k využití
areálu bude zabezpečena celková estetizace celého území.
Následující pohledy ukazují charakteristické pohledy na řešený záměr.
Celkový pohled od jihozápadu

Celkový pohled od jihovýchodu

Celkový pohled od severovýchodu

Celkový pohled od severozápadu

Kontakt záměru s obytnou zástavbou obce pohledově území neznehodnotí vzhledem
k umístění záměru a typu řešení celého území. Estetická kvalita území nebude záměrem
narušena. Záměr respektuje blízkost biokoridoru podél vodoteče Odra a zahrnuje vegetační
úpravy, které vytvoří ve směru k vodoteči výsadbu zeleně.

2.7 Hmotný majetek a kulturní památky
Nebudou negativně ovlivněny. Realizací záměru nedojde k ovlivnění hmotného majetku nebo
kulturních památek.

2.8 Hodnocení
Řešení hlavních problémových okruhů
Tabulka č.40
Předmět hodnocení
Vlivy na obyvatelstvo
Vlivy na ovzduší a klima
Vliv na hlukovou situaci
Vliv na povrchové a podzemní vody
Vliv na půdu
Vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje
Vliv na floru a faunu
Vliv na ekosystémy
Vliv na krajinu
Vliv na hmotný majetek a kulturní památky

Kategorie významnosti
I.
II.
III.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Vysvětlivky:
I. - složka mimořádného významu, je proto třeba jí věnovat pozornost
II. - složka běžného významu, aplikace standardních postupů
III.- složka v daném případě méně důležitá, stačí rámcové hodnocení

Složky životního prostředí jsou zařazeny do 3 kategorií podle charakteru záměru, lokality, do
níž má být záměr umístěn, a podle stavu životního prostředí v okolí realizace záměru. Tabulka
byla vyplněna po podrobném studiu dané problematiky.
Vliv výstavby a provozu stavby na ekosystémy, jejich složky a funkce.
Tabulka č.41
Vlivy

Typ ovlivnění

Odhad významnosti vlivu

Emise z dopravy při
výstavbě

přímé, krátkodobé Nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou dostupná – řešena
v rámci přípravy stavby

Prach a hluk při
výstavbě

přímé, krátkodobé Nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou dostupná – řešena
v rámci přípravy stavby – program organizace výstavby

Vliv na jakost
povrchové vody

přímé

Minimální nepříznivý vliv, odvedení vod, odlučovač
ropných látek

Půda

nepřímé

Dojde k záboru zemědělského půdního fondu , ale jde o
pozemky, které mjí skryty kulturní zeminy, nebyla
provedena rekultivace území (předchozí stav)
Nedojde k dotčení půdy určené k plnění funkce lesa

Vliv na flóru a faunu přímé

Provedena budou sadové úpravy

Vliv na krajinný ráz

Nová stavba – nové využití území.

přímé

Vliv na flóru a faunu nepřímé
v době provozu

Minimální nepříznivý vliv imisí v okolí

D. Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí
1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti
(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)
Zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky
Základní kriteria pro posouzení míry nebo možnosti ovlivnění této skutečnosti jsou
dokladována v tomto oznámení. Posouzení vlivu záměru na zdraví obyvatelstva bylo
provedeno z hlediska období výstavby a období provozu.
Vliv znečištěného ovzduší
V době výstavby budou do volného ovzduší emitovány škodliviny z provozu dopravních
prostředků stavby. Doprava bude soustředěna do období řešení realizace předmětného
záměru, rozsah vlivů může být omezen organizací práce a prováděných pracovních operací.
V době po provedené stavbě nebude ovzduší znečištěno nad přípustnou úroveň. Tato
skutečnost byla posouzena zpracovanou rozptylovou studií.
Z výsledků Rozptylové studie vyplývá, že maximální příspěvek denních koncentrací PM10
v celé lokalitě byl vypočten 0,704 µg/m3, tj. cca 1,4 % hodnoty imisního limitu (50 µg/m3), a
to v lokalitě, kde je parkoviště nejblíže sjezdu z dálnice k obchodní zóně. V porovnávaných
profilech v blízkosti okolní zástavby jsou vypočteny koncentrace menší než 0,2 µg/m3
(maximálně 0,134 µg/m3), což činí méně než 0,3 % hodnoty limitu.
Nejvyšší vypočtený příspěvek průměrných ročních koncentrací PM10 je 0,276 µg/m3,
v lokalitách dále zóny pod 0,05 µg/m3. V porovnávaných profilech byl vypočten příspěvek
ročních koncentrací menší než 0,03 µg/m3, což je proti imisnímu pozadí (cca 46 µg/m3) i
imisnímu limitu (40 µg/m3) neměřitelný přírůstek.
V posuzované lokalitě mohou být v současné době překračovány imisní limity pro PM10. Jak
je zřejmé z vypočtených hodnot, lze očekávat nízký a prakticky nepostřehnutelný nárůst
imisních koncentrací.
Provoz obchodní zóny nebude mít prakticky žádný vliv na stávající případné překračování
imisních limitů PM10 v oblasti, nepředpokládáme překračování imisních limitů pro PM10
v důsledku právě zde posuzovaného záměru.
Maximální příspěvek hodinových koncentrací NO2 v celé lokalitě byl vypočten 5,2 µg/m3,
v porovnávaných profilech do 1,5 µg/m3. Příspěvek hodinových koncentrací je tedy zcela
akceptovatelný, a to i vzhledem k hodnotě imisního limitu (200 µg/m3) a současnému
imisnímu pozadí (cca 30 µg/m3, maxima nižší do 120 µg/m3).
Maximální vypočtený příspěvek průměrné roční koncentrace NO2 vlivem posuzovaných
zdrojů je 0,328 µg/m3, tj. 0,8 % hodnoty imisního limitu (40 µg/m3). Nejvyšší koncentrace
byly vypočteny na ploše parkoviště. U blízké zástavby se přírůstky ročních koncentrací se
pohybují v řádu setin µg/m3 (nejvýše 0,0347 µg/m3).
Pokud tedy uvažujeme se současným imisním pozadím NO2 přibližně 30 µg/m3, bude
navýšení imisních koncentrací NO2 zanedbatelné a v žádném případě nedojde k překročení
imisních limitů.
Maximální příspěvek průměrné roční koncentrace benzenu byl vypočten 0,0329 µg/m3, ve
vybraných profilech byly vypočteny koncentrace pod 0,003 µg/m3.
Při uvažovaném imisním pozadí cca 5 µg/m3 bude výsledná roční koncentrace benzenu
v posuzované lokalitě prakticky stejná, záměr vůbec neovlivní situaci z hlediska imisí
benzenu.

Provedeno bylo hodnocení vypočtených imisních koncentrací znečišťujících látek po
výstavbě Obchodní zóny Přívoz. Na základě vypočtených imisních koncentrací znečišťujících
látek lze konstatovat, že provozem související dopravy a provozu nedojde v obydlených
lokalitách k měřitelné změně imisní situace a proto doporučujeme udělení souhlasného
stanoviska k umístění stavby.
Vliv hlukové zátěže
Ve zpracované Hlukové studii je modelově stanovena úroveň hladin akustického tlaku
v nejbližším chráněném venkovním prostoru, resp. chráněném venkovním prostoru
nejbližších staveb.
Výpočet byl proveden celkem ve 4 variantách pouze pro den – provoz záměru bude pouze ve
dne, provoz technologií záměru má maximální hladinu hluku v referenčních bodech 21.3 dB.
V první variantě jde o výpočty hluku během stavby záměru a jeho vliv na chráněný venkovní
prostor, další varianta je samotný budoucí provoz areálu a jeho vliv hluku na chráněný
venkovní prostor, třetí varianta je zmapování současného stavu bez záměru a čtvrtou
variantou je sounáležitost budoucího provozu areálu se stávající veřejnou dopravou.
U variant Stavební činnost byla pro výpočet nasazena obvyklá stavební technika, vše
v maximálním zatížení – předpoklad, že všechny stroje pracují současně, což je z hlediska
emise hluku nejnepříznivější varianta. Rozložení jednotlivých zdrojů hluku po staveništi a
jejich průměrné vzdálenosti od nejbližšího okolního chráněného prostoru staveb se nebudou
v průběhu stavby významně lišit. Navíc od prvních metrů (výškově) hrubé stavby bude hluk
již částečně stíněn stojícími zdmi stavby. Jako zdroj hluku byla zde uvažována i vnitro
staveništní komunikace, a to s 16 průjezdy nákladními auty za hodinu.
U varianty Provoz bylo počítáno s maximálním provozem osobní i nákladních vozidel, 560
průjezdů osobních vozidel/hod a 40 průjezdů nákladních vozidel/hod. Stacionárním zdrojem
hluku budou po dobu provozu areálu venkovní jednotky VZT chladící a mrazící jednotky, co
se týče vytápění, bude areál napojen na dálkové topení.
Nejvíce postiženým objektem nežádoucím hlukem během stavební činnosti budou rodinné
domy v Petřkovicích s referenčním bodem č. 2 (č. p. 433 a 434), kde hladina hluku dosáhne
hodnoty LAeq,T = 43.4 dB. Druhým nejvíce hlukem postiženým místem bude dům č. 21
s referenčním bodem č. 1 (č. p. 72, Petřkovice), kde maximální hladina hluku dosáhne LAeq,T
= 43.3 dB. Jelikož jde o hodnoty blížící se hygienickému limitu pro noc, doporučuji provádět
stavební činnost pouze ve dne.
Pro omezení nepříznivých vlivů hluku a vibrací na okolí bude zhotovitel stavebních prací
používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost
nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení.
Nejvíce postiženým objektem nežádoucím hlukem během provozu bez veřejné dopravy by byl
dům č.17 s referenčním bodem č. 3 (Přívoz, č.p.184), kde hladina hluku dosáhne dle zadaných
vstupů maximální hodnoty LAeq,T = 56.5 dB, kde převažujícím a určujícím hlukem bude hluk
z dopravy. Druhým nejvíce postiženým místem bude dům č.21 v Petřkovicích s referenčním
bodem 1 a hladinou hluku 55.2 dB, taktéž tento hluk je určen výhradně dopravou. Jedná se o
silnici I/56, kde výše uvedené chráněné objekty leží od okraje silnice 4 m v prvním a 9 m ve
druhém případě.
Při zadání současné dopravy (2013) do modelu vycházejí vysoké hladiny hluku opět u domu
č. 17 s RB č. 3, kde pro rok 2013 vychází přepočtem intenzita dopravy celkem 14.947
vozidel/16 hod. V tomto případě byla u referenčního bodu č. 3 (objekt k bydlení č. p. 184)
vypočtena hladina hluku LAeq,T = 71,3 dB pro den. V tomto případě jde o starou hlukovou
zátěž z dopravy, pro kterou platí limit 65 dB pro den. Tato hodnota byla překročena. Obdobně

vychází modelová situace pro dům č. 21 s RB č. 1, kde hladina hluku pro den byla vypočtena
LAeq,T = 65.8 dB
Po započtení veřejné dopravy do modelu záměru se nejvíce postiženým místem stane opět
dům č.17 s referenčním bodem č. 3 a maximální hladinou hluku 2m od fasády a ve výšce 3m
LAeq,T = 71.3 dB ve dne (limit 65 dB). Jde o bod se starou hlukovou zátěží z dopravy, pro
který naopak navýšení hladiny hluku ze záměru je nulové. Obdobně je to i s referenčním
bodem 1, kde zůstane hladina hluku na současné hodnotě 65.8 dB, aniž by byla vlivem
záměru zvýšena. Taktéž nebude vlivem záměru zvýšená hladina hluku u referenčního bodu 2.
Z výše uvedených výpočtů, závěrečných hodnot hladin hluku v příslušných referenčních
bodech, je zřejmé, že hluková zátěž sledovaných objektů nebude vlivem stavebních prací
v zájmovém území v chráněném venkovním prostoru překračovat povolené hodnoty pro den
LAeq,T = 65 dB. Noční provoz na staveništi je nedoporučen. Provoz areálu nebude překračovat
v zájmovém území v chráněném venkovním prostoru povolené hodnoty pro den LAeq,T = 50
dB a pro noc LAeq,T = 40 dB a ani doprava týkající se obchodní zóny nebude ve dne
převyšovat v jednotlivých referenčních bodech příslušné limity (pro RB č. 1 a 3 - 60.0 dB a
pro RB č. 2 - 55.0 dB). Následný provoz areálu včetně hluku z veřejné dopravy bude
překračovat v zájmovém území v chráněném venkovním prostoru povolené hodnoty, avšak
v tomto případě jde o starou hlukovou zátěž, kde nedojde vlivem záměru k navýšení hladiny
hluku, proto zpracovatel hlukové studie doporučuje udělení souhlasného stanoviska k
umístění stavby.
Stávající hlukovou zátěž v zájmovém území ukazuje strategická hluková mapa

Tento stav je realizací D1 v současnosti změněn, ukazuje hlukovou zátěž navazujících
komunikací.

Vliv produkce odpadů
Zneškodnění odpadu bude prováděno externí firmou na základě smluvního vztahu,
zneškodnění bude zajišťovat specializovaná firma.
Odhad zdravotních rizik pro exponované obyvatelstvo
Dle předpokládaných závěrů nebude hodnot souvisejících s odezvou na organismus obyvatel
dosahováno, realizace stavby bude možná bez nadměrného ovlivnění nejbližších
antropogenních systémů.
Při použití navrhovaných opatření nebude antropogenní zóna významně dotčena nad únosnou
míru.
Podmínkou vzniku zdravotního rizika je obecně kromě přítomnosti nebezpečného faktoru
existence reálné situace, kdy jsou tomuto faktoru, resp. jím kontaminované složce prostředí,
exponováni lidé. Relativně významné přicházejí v daném případě do úvahy i nepřímé aspekty
záměru, které se zprostředkovaným vlivem též dotýkají ochrany veřejného zdraví v smyslu
ovlivnění podmínek a stylu života, rizikových faktorů chování, vyvolání stresových reakcí
apod., kde významnou úlohu hrají i faktory socioekonomické.
Zdravotní riziko hluku
Výstupem hlukové studie použitým pro hodnocení expozice jsou ekvivalentní hladiny
akustického tlaku pro denní a noční dobu ve výpočtových bodech zohledňujících nejbližší
chráněné objekty. Při dodržení organizace staveniště z hlediska souběhu hlučných stavebních
činností nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku ze
stavební činnosti v chráněném venkovním prostoru blízkých staveb.
Při kvalitativní charakteristice možných zdravotních účinků hluku je možné orientačně
vycházet z následující tabulky, ve které jsou vybarvením znázorněny prahové hodnoty
hlukové expozice pro nepříznivé účinky hluku ve venkovním prostředí, které se dnes považují
za dostatečně prokázané. Tyto prahové hodnoty platí pro větší část populace s průměrnou
citlivostí vůči účinkům hluku.
Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové expozice – den (LAeq, 6-22 h ) a výpočtové body
hlukové studie
Tabulka č.42
Nepříznivý účinek
< 45

45-50

50-55

dB(A)
55-60

60-65

65-70

70+

Sluchové postižení ¤
Zhoršené osvojení řeči a čtení
u dětí
Ischemická choroba srdeční
Zhoršená komunikace řečí
Silné obtěžování
Mírné obtěžování
¤ přímá expozice hluku v interiéru

Zdravotní riziko znečištění ovzduší
Podkladem k hodnocení expozice imisím je zpracovaná Rozptylová studie. Studie hodnotí
předpokládaný imisní příspěvek z emisních zdrojů záměru v zájmovém území. Výstupem

rozptylové studie je předpokládaný stav imisních koncentrací hodnocených složek imisí
vyvolané provozem navrhované stavby. Hodnocení rizika znečištěného ovzduší vychází
z výsledků výpočtu rozptylové studie, zaměřené na základní škodliviny z dopravy, tedy oxid
dusičitý, suspendované částice frakce PM10 a benzen a z odhadu úrovně imisního pozadí
zájmové lokality.
S ohledem na teoreticky bezprahový účinek jemné frakce suspendovaných částic a
karcinogenních uhlovodíků v ovzduší se jakýkoliv imisní příspěvek nevyhnutelně na
celkovém riziku podílí.
Vypočtený imisní příspěvek z provozu plánované stavby a ze souvisejícího nárůstu dopravy je
z hlediska ovlivnění imisní situace i celkového rizika prakticky zanedbatelný. Přesto je
s ohledem na celkovou nepříznivou imisní situaci vhodné využít všech možností k jeho
minimalizaci, což je v daném případě především vytápění jednotlivých objektů, které bude
zajištěno z centrálního zásobování teplem (Dalkia ČR a.s.) a maximální snížení sekundární
prašnosti z provozu.
Z výsledků hlukové a rozptylové studie tedy vyplývá, že provoz obchodní zóny včetně
související dopravy nebude pro obyvatele nejbližší zástavby zdrojem významného a
neúnosného zdravotního rizika hluku a znečištění ovzduší.
Sociální, ekonomické důsledky
Vlastní realizace záměru nemá pro obyvatelstvo nadměrně negativní vliv v uvedených
oblastech. Stavba nebude znamenat pro obyvatelstvo sociální ani ekonomické důsledky.

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Negativní účinky záměru se za předpokladu technologické kázně ze strany dodavatele a
zodpovědně zpracovaného plánu organizace výstavby neprojeví. Realizace stavby řeší
stávající a předpokládaný negativní stav v území. Vlivy na zdraví obyvatelstva budou
v souladu s požadavky platné legislativy. Podrobně je tento vliv řešen v rámci celého
oznámení v předcházejících kapitolách (rozptylová studie, hluková studie, stavební a
technické řešení stavby, realizace vegetačních úprav, hodnocení vlivu na zdraví obyvatel).

3. Údaje o možných vlivech přesahujících státní hranice
Předmětný záměr není zdrojem možných vlivů přesahujících státní hranice.

4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
 Negativní dopad stavebních prácí spojený s dovozem stavebního materiálu a se stavebními
pracemi bude správnou organizací stavby snížen a omezen.
 Při stavebních pracích bude dbáno na dodržování všech zásad ochrany vod, realizací a
provozem záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod.
 Investor stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství, o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich zneškodnění nebo

využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití. Nakládání
s odpady bude prováděno v souladu s regulativy schváleného plánu odpadového hospodářství
kraje. Před vydáním kolaudačního rozhodnutí budou stavebnímu úřadu předány doklady
prokazující, že se stavebními odpady bylo nakládáno v souladu s ustanoveními zákona o
odpadech.
 S odpady, které budou vznikat, bude nakládáno v souladu s ustanoveními zák. o odpadech,
včetně předpisů vydaných k jeho provedení.
 Vzhledem k tomu, že se plocha nachází v oblasti vlivů důlní činnosti bude v další fázi
přípravy výstavby zpracován odborný posudek. S ohledem na charakter projektované
zástavby a působení důlních vlivů v zájmovém území v minulosti bude proveden
atmogeochemický průzkum (měření výstupu metanu).
 Splaškové odpadní vody ze zájmové plochy budou gravitační kanalizací svedeny do nově
navržené ČS a následně jednou ze tří variantních řešení přečerpávány výtlakem na ÚČOV.
Dodrženy budou podmínky ČOV.
 Srážkové vody ze zpevněných ploch budou akumulovány v potrubí pod plochami
parkovišť a odstavných ploch, dále budou zbaveny ropných látek na ORL a následně řízeně
vypouštěny do dešťové kanalizace a do řeky Odry.
 Pro provoz odlučovačů lehkých kapalin bude zpracován provozní řád.

 Srážkové vody ze střech objektů v zájmovém areálu budou svedeny bez zdržení přímo do
dešťové kanalizace a do řeky Odry.

 Srážkové vody z nezpevněných zatravněných ploch nebudou odváděny žádným zvláštním
zařízením mimo plochu zabíraného pozemku. Tyto vody zůstanou na nezpevněných plochách
a budou postupně vsakovat do podloží. Zatravněné plochy budou odděleny od zpevněných
ploch zvýšeným obrubníkem, aby se zabránilo možnému odtoku z těchto ploch do dešťové
kanalizace.
 Součástí projektu budou sadové úpravy vycházející z umístění stavby v blízkosti
neregionálního biokoridoru. Návrh bude zpracován a přizpůsoben podmínkám lokality
v souladu s normami ČSN 83 9021 - Výsadby rostlin. V rámci vegetačních úprav budou ve
směru k Odře použity výhradně přírodě blízké druhy dřevin.
 Kontrolována budou všechna riziková místa a neprodleně odstraňovány vzniklé úkapy
závadných látek.
 Prováděn bude monitoring jednotlivých vlivů na životní prostředí v souladu s uloženými
podmínkami provozu.
5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytovaly při
specifikaci vlivů

Vlivy zpracované v tomto oznámení nebyly řešeny na základě zásadních nedostatků nebo
neurčitostí, které by mohly ovlivnit rozsah závěrů tohoto posouzení realizovaného v rámci
oznámení. Pro zhodnocení vlivů záměru na životní prostředí a obyvatelstvo jsou
v dostatečném rozsahu známy všechny podstatné podklady. Záměr byl posouzen na základě
podkladů poskytnutých zpracovatelem projektu (Architektonická kancelář ARKOS s.r.o.).
Všechny vlivy jsou doložitelné a předvídatelné s potřebnou přesností.
E. Porovnání variant řešení záměru (pokud byly předloženy)
Předmětný záměr stavby je vázán k předmětnému území, vychází z podmínek územního
plánu města a potřeby navrhované stavby a jejího umístění z hlediska provozu.
Variantu navrhovanou oznamovatelem je možné považovat za přijatelnou a je možno ji
hodnotit jako vhodnou za předpokladu uplatnění všech doporučení a navrhovaných opatření.
Minimalizace vlivu provozu areálu je technicky realizovatelná a jsou vymezeny parametry
minimalizace možných impaktů.

F. Doplňující údaje
1. Mapová a jiná dokumentace, týkající se údajů v oznámení
Oznámení je doplněno mapovou dokumentací:
Přehledná situace, měřítko 1 : 10 000
Situace stávajícího stavu, měřítko 1 : 2 000 (zmenšeno)
Obchodní zóna Přívoz
Přehledná situace, měřítko 1 : 5 000
Koordinační situace, měřítko 1 : 2 000 (zmenšeno)
Situace majetkoprávních vztahů, měřítko 1 : 2 000 (zmenšeno)
(Architektonická kancelář ARKOS s.r.o.)
Rozptylová studie č.E/2957/2010 „Obchodní zóna Přívoz“,
10/2010

TESO spol. s r.o.,Ostrava,

Hluková studie „Obchodní zóna Přívoz“, Tomáš Bartek., Pstruží 10/2010

2. Další podstatné informace oznamovatele
Oznamovatel všechny známé informace o předmětném záměru uvedl ve výše zpracovaném
oznámení.

G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
Předmětem stavby je investiční záměr „Obchodní zóna Přívoz“, která zahrnuje výstavbu
obchodních objektů na severním okraji městské části Přívoz, v blízkosti dálnice D47 (D1),

s návazností na území Petřkovic a Koblova. Plocha řešeného území je 14,5 ha. V sousedství
zájmového území (západně od MÚK Místecká/D47) se nachází areál ÚČOV Ostrava –
Přívoz.
Zájmové území je součástí průmyslového pásu podél řeky Odry. Území je vymezeno řekou
Odrou, jejími ochrannými hrázemi a nadregionálním biokoridorem a komunikacemi a jejích
náspy nadřazené komunikační sítě. Významná je zejména jižní bariéra, tvořená dálnicí a
zahloubeným tokem Černého potoka, která odděluje zájmovou lokalitu od vlastního území
Přívozu. Přesto je řešené území funkčně součástí Přívozu, se kterým souvisí propojením
technické a dopravní infrastruktury a odkud je také prostřednictvím ul. Hlučínské a
uvažovaným napojením na MÚK dopravně připojeno na dálnici D47.
Jedná se o území historicky tvořené zemědělskými plochami a meandry řeky Odry. Řešené
území bylo původně součástí větší celku, vymezeného řekou Odrou a Černým potokem.
Počátkem 90. let bylo započato se sanací a rekultivací tohoto území, které bylo ovlivněno
hornickou činností. Podle původního záměru mělo být celé území nadvýšeno násypem důlní
hlušiny a následně rekultivováno na zemědělskou půdu. V polovině 90. let bylo rozhodnuto o
výstavbě dálnice D47, jejíž trasa byla navržena v jižní části rekultivované plochy. Došlo
rovněž ke změně územně plánovací dokumentace, podle které bylo území severně od dálnice
vyčleněno pro zónu lehkého průmyslu (plocha, které je předmětem této studie). Z těchto
důvodů byla rekultivace pozastavena.
Současné době je plocha asanována násypem hlušiny. Terén je dotvarovaný, urovnaný
částečně s provedenou technickou rekultivací (překryvem kulturních zemin).
Veškeré plochy v území jsou nezpevněné, porostlé ruderálním bylinným porostem. V západní
části se nachází deponie kulturních zemin.
Proti vyšší vodě je území chráněno povodňovými hrázemi podél řeky Odry (hladiny n-letých
vod dle správce povodí: Q5 = 203,95 m.n.m., Q20 = 205,30 m.n.m., Q100 = 206,75 m.n.m.)
Nadmořská výška se v řešeném území pohybuje v rozmezí +207 až +209,20 m.n.m., plocha
celého území je tedy nad hladinou stoleté vody.
Stavba je v souladu s územním plánem města Ostravy, schváleným dne 5.10.1994 usnesením
Zastupitelstva města Ostravy č.778/M ve znění schválených a vydaných změn a provedených
úprav k dnešnímu dni.
Plocha určená k výstavbě obchodní zóny Přívoz nemá dnes žádné napojení na silniční síť,
vyjma účelového napojení pro prováděné rekultivační práce v území a údržbu řeky Odry. Na
koruně hráze je umístěna částečně zpevněná komunikace. V sousedství severovýchodního
okraje řešeného území se nachází jednopodlažní zděný objekt v majetku Českých drah.
Po severním okraji řešeného území prochází podzemní potrubní funkční tranzitní kanalizace
(výtlak) a nadzemní el. vedení VVN 110 kV. Při východním okraji, podél náspu komunikace
v ul. Hlučínské prochází nadzemní el. vedení VN 22 kV.
Dle Mapy kategorizace území OKR leží převážná část řešené plochy v území ohroženém
výstupy důlních plynů. Zařazení konkrétní lokality do příslušné kategorie lze přesně určit
pouze přímým měřením výskytu metanu metodou metan screeningu. S ohledem na charakter
projektované zástavby a působení důlních vlivů v zájmovém území v minulosti bude
proveden atmogeochemický průzkum (měření výstupu metanu).
Konkrétní náplň jednotlivých objektů bude aktualizována v případných dalších projektových
stupních, dle požadavků konkrétních zájemců. Pro účely této studie byla řešena náplň čtyř
objektů - širokosortimentní prodejna (Objekt A), prodejna typu „dům a zahrada“ (objekt B),
prodejna nábytku (třípodlažní objekt C) a objekt typu rychlého občerstvení (objekt D).
Zbylá volná plocha mezi nově navrženou komunikací a hrází řeky Odry bude osázená
stromovou a keřovou zelení, která „proroste“ i do prostoru parkovišť v centrální ploše.

Atraktivitu centrálního prostoru může dále podpořit vhodný městský mobiliář, případně vodní
prvky.
Z provedených kapacitních posouzení bylo odvozeno hodnocení dopravního napojení oblasti
Hlučínska na dálnici D1 a na základní komunikační síť města Ostravy. V současnosti se
stávající křižovatky na sil. I/56, ul.Hlučínské v řešeném území nacházejí na horní hranici
propustnosti, na ul. Slovenské nevykazuje problémy. Pro období r.2030 bez propojení
dálniční křižovatky a ul. Hlučínské dle prognózovaného zatížení vykazují křižovatky na
komunikační síti, ul. Hlučínské a ul. Slovenské vysoké hodnoty na průjezdech, což signalizuje
zhoršení propustnosti a vyčerpání kapacit. Po vybudování etapového propojení dálniční
křižovatky D1 a sil. I/56, dojde k zlepšení dopravní situace v řešeném území s dílčím
zlepšením propustnosti dopravních uzlů, v horším případě zachování současné situace i při
nárůstu dopravy pro období r. 2030.
Navrhovaná propojovací komunikace bude do doby výstavby přeložky sil. I/56 v úseku
dálnice D1 – Hlučín plnit funkci sběrné komunikace. V cílovém stavu ji lze charakterizovat
jako obslužnou komunikaci. S ohledem na její dopravní funkci je navržena vozovka v šířce
8,0 a 10,5m. Šířkové uspořádání umožní v křižovatkových úsecích zřízení samostatných
levých odbočovacích pruhů, což přispěje k plynulosti dopravního provozu.
Statická doprava zahrnuje 957 stání. Z této celkové kapacity bude cca 19 stání vyhrazeno pro
tělesně postižené a 10 stání pro osoby doprovázející dítě v kočárku.
Podél jižního okraje nové trasy propojovací komunikace je navržen souběžný jednostranný
chodník v šířce 3,0 m pro přístup pěších do obchodní zóny od sil. I/56. Rovněž je respektován
záměr na vybudování cyklistické stezky v blízkosti navrhovaného areálu a je navrženo její
doplnění o přístup do obchodní zóny.
Přechod pro chodce (případně i cyklistický přejezd) je situován u navrhované křižovatky s ul.
Hlučínskou. Uvnitř areálu obchodní zóny budou pěší trasy přizpůsobeny potřebám
jednotlivých objektů.
Inženýrské sítě
Řešené území spadá do tlakového pásma s řídícím vodojemem VDJ Muglinov. Zásobování
areálu pitnou vodou se navrhuje ve třech variantních řešeních - trasa A navrhuje se napojením
na stávající vodovod na ul. Slovenské a vést po východním okraji bývalého hřbitova a
následně pod korytem Černého potoka. Trasa B je obdoba trasy A, přípojka bude vedena při
západním okraji bývalého hřbitova (parc. č. 573/1 a 590/59, k.ú. Přívoz) a pod korytem
Černého potoka a trasa C - nová vodovodní přípojka se navrhuje vést v ochranném pásmu
nově navrženého horkovodu areálem bývalé ÚČOV
Splaškové odpadní vody ze zájmové plochy budou gravitační kanalizací svedeny do nově
navržené ČS a následně jednou ze tří variantních řešení přečerpávány výtlakem na ÚČOV.
Srážkové vody ze zpevněných ploch budou akumulovány v potrubí pod plochami parkovišť a
odstavných ploch, dále budou zbaveny ropných látek na ORL a následně řízeně vypouštěny
do dešťové kanalizace a do řeky Odry.
Srážkové vody ze střech objektů v zájmovém areálu budou svedeny bez zdržení přímo do
dešťové kanalizace a do řeky Odry.
Srážkové vody z nezpevněných zatravněných ploch nebudou odváděny žádným zvláštním
zařízením mimo plochu zabíraného pozemku. Tyto vody zůstanou na nezpevněných plochách
a budou postupně vsakovat do podloží. Zatravněné plochy budou odděleny od zpevněných
ploch zvýšeným obrubníkem, aby se zabránilo možnému odtoku z těchto ploch do dešťové
kanalizace.

Množství vypouštěných dešťových vod z areálu obchodní zóny Přívoz je navrženo tak, aby
nedocházelo ke zhoršení průtokových poměrů v níže položeném území.
Návrh připojení území na rozvody distribuční sítě vychází z požadavků na odběr elektrické
energie.Každý objekt bude mít vlastní trafostanici 22/0,4 kV potřebné velikosti, napájenou z
vrchního vedení VN 167-177 kabelovou smyčkou. Kabelové vedení propojí nové trafostanice
v území.
Vytápění bude řešeno teplovodní přípojkou na centrální zásobování teplem (CZT). Napojení
obchodní zóny je navrhováno ve třech variantách.
Záměr odpovídá požadovanému standardu pro navrhované stavby a je v souladu s platnou
legislativou. Navržené technické a stavební řešení a provozní zabezpečení jednotlivých
stavebních objektů, dopravního napojení a začlenění lokality do prostředí je v souladu s
požadavky na řešení takových staveb.
Navržena stavba je řešena přiměřeným způsobem s ohledem na okolní objekty, dopravní
charakteristiky území a inženýrské sítě vedené předmětným územím. Navržena jsou opatření
pro zamezení možného vlivu na neregionální biokoridor, nivu vodoteče Odra a doprovodný
porost a biotu.
Technické řešení je koncipováno účelně s optimalizací využití doprovodných ploch a
dopravních požadavků. Zabezpečena bude statická doprava.
H. Příloha
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou
územně plánovací dokumentací
Vyjádření Magistrátu města Ostravy, odboru útvaru hlavního architekta, zn.: 09/ÚHA/Hod
z 27.11.2009 ke studii pro investiční záměr „Integrované výjezdové centrum Ostrava - Jih“
Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000)
Stavba není situována v území vymezeným dle nařízení vlády č.132/2005, kterým se stanoví
seznam Evropsky významných lokalit.

Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů o stavbě, o současném a
výhledovém stavu jednotlivých složek životního prostředí a s přihlédnutím ke všem
souvisejícím skutečnostem lze konstatovat, že navrhovaná stavba ”Obchodní zóna Přívoz”
je přijatelná a lze ji

doporučit
k realizaci v navrženém řešení.

Oznámení bylo zpracováno: říjen 2010

Zpracovatel oznámení:

Ing.Jarmila Paciorková
číslo autorizace - osvědčení 15251/3988/OEP/92

Selská 43, 736 01 Havířov
Tel/fax 596818570, 602749482
e-mail eproj@volny.cz
Spolupracovali:
Architektonická kancelář ARKOS s.r.o
TESO spol. s r.o.,Ostrava, Rozptylová studie č.E/2957/2010
Tomáš Bartek, Pstruží, Hluková studie
Ing.Bedřich Nečas UDI Ostrava, doprava

Podpis zpracovatele oznámení:

…….………………………….

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Přehledná situace, měřítko 1 : 10 000
Situace stávajícího stavu, měřítko 1 : 2 000 (zmenšeno)
Obchodní zóna Přívoz
Přehledná situace, měřítko 1 : 5 000
Koordinační situace, měřítko 1 : 2 000 (zmenšeno)
Situace majetkoprávních vztahů, měřítko 1 : 2 000 (zmenšeno)
(Architektonická kancelář ARKOS s.r.o.)
Rozptylová studie č.E/2957/2010 „Obchodní zóna Přívoz“,
10/2010

TESO spol. s r.o.,Ostrava,

Hluková studie „Obchodní zóna Přívoz“, Tomáš Bartek., Pstruží 10/2010

H. Příloha

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou
územně plánovací dokumentací
Vyjádření Magistrátu města Ostravy, odboru útvaru hlavního architekta, zn.: 09/ÚHA/Hod
z 27.11.2009 ke studii pro investiční záměr „Integrované výjezdové centrum Ostrava - Jih“
Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000)
Stavba není situována v území vymezeným dle nařízení vlády č.132/2005, kterým se stanoví
seznam Evropsky významných lokalit.

