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ÚVOD
Předkládaný posudek byl zpracován podle § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, v platném znění k dokumentaci o hodnocení vlivů záměru
„Hokejová hala Vendryně“ na životní prostředí, a to na základě písemného pověření
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne
1. 12. 2011 a smlouvy uzavřené s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje
č. 02864/2011/ŽPZ.
Zpracovaný posudek je vyhotoven podle požadavku § 9 a dle rozsahu přílohy č. 5
zákona č. 100/2002 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
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Předána byla následující vyjádření:
Vyjádření dotčených správních úřadů a územně samosprávných celků:
•

ČIŽP,
oblastní
inspektorát
Vyjádření
č.j.: ČIŽP/49/IPP/1106629.005/11/VMJ

•

Vyjádření KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ze dne 18. 10. 2011,
čj. HOK/FM-22938/2.5/11

•

Vyjádření Městského úřadu Třinec, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne
3. 11. 2011, čj. 48839/11/ŽPaZ/Ga/246.1

•

Vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství ze dne 25. 10. 2011, čj. ŽPZ/44886/2011/Bal

•

Vyjádření obce Vendryně ze dne 15. 11. 2011, čj.: OÚV/1630/2011/51.1

Ostrava

ze

Vyjádření veřejnosti:
•

Vyjádření Káňovi, Vendryně 701 ze dne 9.11.2011

•

Vyjádření občanů Vendryně (Blanka Mojová) ze dne 4.11.2011

•

Vyjádření občanů Vendryně (Gabriela Fojciková) ze dne 8.11.2011

•

Vyjádření občanů Vendryně (Jana Káňová) ze dne 4.11.2011
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Výchozí podklady
Podklady pro zpracování posudku byly zejména:
• Oznámení záměru „Hokejová hala Vendryně“, zpracované dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb.,
v platném znění s obsahem a rozsahem dle přílohy č. 3
• Dokumentace záměru „Hokejová hala Vendryně“, zpracované dle § 8 zákona
č. 100/2001 Sb., v platném znění
• Výše uvedená vyjádření dotčených správních úřadů, územně samosprávných celků
a veřejnosti
• Korespondence příslušného úřadu (Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství) v rámci procesu posuzování vlivů záměru na životní
prostředí
• Místní šetření na lokalitě umístění záměru včetně prohlídky širšího okolí.
• Pořízená fotodokumentace staveniště umístění záměru a okolí.
• Diskuse se zástupci investora.
• Doplňující informace od investora.
• Platná legislativa, normy a ostatní předpisy vztahující se k posuzovanému záměru.
• Mapové a jiné podklady.
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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
I.1.

Název záměru:
Hokejová hala Vendryně

I.2.

Kapacita (rozsah) záměru:

Pro účely posuzování vlivů na životní prostředí je záměr specifikován následujícími
údaji o kapacitě:
Plocha tématického areálu: 7800 m2
Počet parkovacích míst: 42

I.3.

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území):
Kraj:
Obec:
Katastrální území:

I.4.

Moravskoslezský
Vendryně
Vendryně

Obchodní firma oznamovatele:
Vitality Slezsko s.r.o.

I.5.

IČ oznamovatele: 25871129

I.6.

Sídlo (bydliště) oznamovatele:
Vendryně 1017
739 94 Vendryně
Oprávněný zástupce oznamovatele:
jméno:
Mgr. Lenka Boturová
Nádražní 842, 739 91 Jablunkov
telefon:
+420 558 341 540
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Průběh posuzování:
1. Oznámení s obsahem a rozsahem dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb. k záměru
„Hokejová hala Vendryně“ zpracovala Kamila Tomášová v dubnu 2011.
2. Zjišťovací řízení zahájeno dopisem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství dne 26.4.2011.
3. Zjišťovací řízení ukončeno závěrem zjišťovacího řízení vydaným Krajským úřadem
Moravskoslezského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství dne 26.5.2011.
4. V závěru zjišťovacího řízení Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství sděluje, že na základě zjišťovacího řízení došel příslušný úřad
k závěru, že záměr „Hokejová hala Vendryně“ bude dále posuzován podle citovaného
zákona. Oznamovatel předloží příslušnému orgánu dokumentaci vlivů tohoto záměru
na životní prostředí dle přílohy č. 4 ve smyslu ust. § 8 cit. zákona č. 100/2001 Sb.,
v platném znění.
5. Dokumentace dle § 8 zákona 100/2001 Sb. k záměru „Hokejová hala Vendryně“ byla
zpracována Ing. Pavlou Žídkovou v září 2011.
6. Dokumentace zveřejněna dopisem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství dne 5. 10. 2011.
7. Zpracováním posudku pověřen dopisem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,
odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 1. 12. 2011 Ing. Radek Přílepek,
držitel rozhodnutí o udělení autorizace ke zpracování dokumentace a posudku
čj. 31547/5291/OPVŽP/02. Autorizace byla prodloužena rozhodnutím č.j.
75248/ENV/11 ze dne 17.10.2011.
8. Posudek předán Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního
prostředí a zemědělství dne 10.1.2012.
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE (OZNÁMENÍ)
II.1. Úplnost dokumentace (oznámení)
Předložená dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí pro záměr „Hokejová
hala Vendryně“, byla zpracovatelem posudku podrobně prostudována a porovnána s přílohou
č. 4, zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. Dokumentace je zpracována v následujícím
členění:
A.
B.

C.

D.

E.
F.
G.
H.

ÚDAJE O OZNAMOVATELI
ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I.
Základní údaje
B.II. Údaje o vstupech
B.III. Údaje o výstupech
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.I.
Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území
z hlediska jeho únosného zatížení
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní
prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska
jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích
a nestandardních stavech
D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí
D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů
při hodnocení vlivů
D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly
při zpracování dokumentace
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
ZÁVĚR
VŠEOBECNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
PŘÍLOHY

Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedené členění dokumentace respektuje přílohu č. 4, zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění.
Přes některé dílčí připomínky, poznámky a doplňky, které jsou uvedeny v dalších
částech posudku, je možné konstatovat, že dokumentace je zpracována v souladu se zákonem
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění a splňuje jeho
základní požadavky. Obsah a rozsah dokumentace odpovídá charakteru posuzovaného
záměru a jeho možným vlivům na okolní prostředí. Dokumentace je zpracována přehledně, je
dodržen sled jednotlivých částí, kapitol a subkapitol podle přílohy č. 4 citovaného zákona.
Věcná náplň odpovídá požadavkům zákona.
8

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
Hokejová hala Vendryně

Celkově je možno konstatovat, že přiměřená pozornost je v dokumentaci věnována
popisům technologického a stavebního řešení, tak i obsahově vyhovující vlastní hodnotící
části, zejména údajům o vstupech, výstupech i popisu pravděpodobně ovlivněného životního
prostředí.
Posouzení úplnosti a správnosti dokumentace podle jednotlivých částí dokumentace
včetně použitých metod hodnocení podle přílohy č. 4 citovaného zákona je dále rozvedeno
v následující části posudku.
Předložená dokumentace je ve smyslu citovaného zákona možno považovat za úplnou
a není třeba do ní nic doplňovat.
Kladně hodnotím zařazení úvodu dokumentace, kde se autorka zabývá vypořádáním
připomínek zaslaným k oznámení záměru.

II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci (oznámení) včetně
použitých metod hodnocení
Hodnocení věcného obsahu je zpracovatelem posudku dále provedeno ve sledu dle
vzorové osnovy dokumentace, tedy v souladu s přílohou č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.,
v platném znění.
Část A – Zpracovatelka dokumentace zde provedla identifikaci investora.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Část A předložené dokumentace je zpracována přehledně a odpovídajícím způsobem.
Část B Údaje o záměru
B.I. Základní údaje
Zpracovatelka dokumentace zde uvedla základní údaje o záměru. Posuzovaná
dokumentace se zabývá výstavbou nové tréninkové hokejové haly pro mládež v obci
Vendryně. Záměr je novostavbou navazující na stávající sportovní centrum ve Vendryni.
Kumulace se předpokládá v oblasti dopravní zátěže. Významná kumulace vlivů v jiných
oblastech životního prostředí není pravděpodobná.
Základní údaje o kapacitě:
Plocha tématického areálu: 7800 m2
Počet parkovacích míst: 42
Podle požadavku objednatele byl původně pro předchozí jednání základní koncept
připraven ve dvou variantách, s odlišným urbanistickým i architektonickým pojetím. Po
prodiskutování obou verzí s objednatelem a statutárními zástupci Obce Vendryně bylo
vybráno cílové řešení, které je kombinací obou variant.
Popis technického a technologického řešení záměru:
Předkládaný záměr navrhuje výstavbu hokejové haly včetně sociálního a relaxačního
zázemí, které zvýší atraktivnost areálu a umožní jeho celoroční využití pro sportovní
a společenské účely. Jedná se především o výstavbu vlastní kryté ledové plochy, zastřešené
ocelovou obloukovou konstrukcí, zděného objektu se sociálním a relaxačním zázemím
a komerčními prostorami a zděného objektu strojovny.
Hokejová hala:
- Ocelová konstrukce, střecha ve tvaru oblouku – 37,0 m x 67,0 m
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- Zastavěná plocha 2479,00 m2
- Obestavěný prostor 19400,00 m3
- Ledová plocha 58,0 m x 28,0 m = 1624,00 m2
- Rozpětí nosné konstrukce 36,50 m
- Světlá využitelná výška (pod vazník) 6,0 – 8,0 m
Sociální část:
- Zděná konstrukce, střecha plochá – 11,0 m x 67,0 m … ozeleněná
- Zastavěná plocha 737,00 m2
- Obestavěný prostor 4790,00 m3
Strojovna:
- Zděná konstrukce, střecha plochá – 8,0 m x 20,0 m … ozeleněná
- Zastavěná plocha 160,00 m2
- Obestavěný prostor 1040,00 m3
Komerční prostory (kadeřnictví, manikúra, pedikúra, kosmetika):
- Zděná konstrukce, střecha plochá – 8,0 m x 28,0 m … ozeleněná
- Zastavěná plocha 224,00 m2
- Obestavěný prostor 1456,00 m3
Technické řešení chlazení:
Navržený záměr vyžaduje pro svůj provoz sadu technologií, které zajistí požadované
podmínky pro bruslení, a to nejen pro vlastní přípravu a udržování ledové plochy, ale i pro
zajištění vhodného vnitřního prostředí v hale.
Jedná se především o tyto technologie:
- chlazení a příprava ledové plochy (chlazení úprava plochy finišerem …)
- zajištění vhodných mikroklimatických podmínek v prostoru hokejové haly
(větrání, odvlhčení aj.…)
Záměr je rozdělen do následujících stavebních objektů:
SO 01.1 Hokejová hala
SO 01.2 Sociální část
SO 01.3 Strojovna
SO 01.4 Komerční prostory
SO 02
Parkovací plochy a komunikace
SO 03
Chodníky
SO 04
Splašková kanalizace
SO 05
Dešťová kanalizace
SO 06
Přípojka vody
SO 07
Přípojka NN
SO 08
Venkovní osvětlení
SO 09
Přípojka plynu
SO 10
Terénní úpravy
Dále je popsána charakteristika staveniště, kácení zeleně, ozelenění areálu, modelace
terénu, výsadba alejí a stromů, travnaté plochy a ochrana stromořadí kolem silnice III/4682.
Dále je v této části uveden předpokládaný termín zahájení realizace záměru, jeho
dokončení, výčet dotčených územně samosprávných celků a výčet navazujících správních
rozhodnutí.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
K části B.I. lze souhrnně konstatovat, že technické i technologické řešení připravované
výstavby hokejové haly odpovídá současným trendům v této oblasti. Navržené řešení rovněž
odpovídá požadavkům legislativy upravující tuto problematiku, v tomto případě tak, aby byly
minimalizovány dopady do jednotlivých složek životního prostředí. Kapitola je zpracována
přehledně, odborně a to formou, která je plně dostačující pro objektivní charakteristiku
stavebně technického a technologického řešení stavby.
B.II. Údaje o vstupech
Půda:
Zábor ZPF se týká vlastního staveniště haly, sociální přístavby, strojovny
a zpevněných a komunikačních ploch na parcelách parc. č. 789/1 a 790/1.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Tato část dokumentace specifikuje zábor půdy, je třeba podotknout, že v dokumentaci
je u celkového záboru uvedena chybně jednotka m2, správně má být uvedeno ha a rovněž
v tabulce č. 1 chybí u pozemku p.č. 790/1 uvedení způsobu ochrany. Z kontextu kapitoly
i příloh dokumentace však celkový zábor vyplývá a rovněž i způsob ochrany je v příloze č. 8
uveden. Tyto skutečnosti nemají vliv na celkové hodnocení záměru. Vzhledem k tomu, že
pozemky se nacházejí v intravilánu obce je možné navrhovaný zábor akceptovat.
Voda:
Objekt bude napojen na stávající vodovodní řad LPE 125, tento vodovodní řad
probíhá podél navrženého objektu.
Roční spotřeba Qr = 10548,00m3/rok
+ jednorázové zalednění plochy : Ql = 0,035 x 1600 = 56 m3/ rok
Stanovisko zpracovatele posudku:
Podkapitola je zpracována dostatečně a obsahuje požadované informace.
Ostatní surovinové a energetické zdroje:
Za vstupní suroviny pro trvalý provoz lze označit veškeré chemické látky a přípravky
používané pro chladicí okruh a pro čištění a sanitaci haly. Zásobování elektrickou energií
bude z veřejné sítě.
Podél komunikace parc. č. 788/3,788/2 je realizováno VO v rámci stavby Hotelu
a toto vedení bude dále prodlouženo i na parc. 788/1 a 790/1 a osvětlení bude shodného typu
v rámci zachování jednotnosti areálu.
Předpokládá se spotřeba zemního plynu pro kotelnu vybavenou 4 kotli s celkovým
instalovaným součtovým výkonem 180 kW a samostatně umístěným hořákem na zemní plyn
pro odvlhčování v součtu cca 427 000 kWh, tj. cca 45 000 m3/rok.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedená bilance surovin a energií pro potřeby areálu BPS je zpracována dobře
a není k ní ze strany zpracovatele posudku připomínek.
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Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu:
Z výsledku provedené analýzy vyplývá, že dostavbou hokejové haly nedojde
k zásadnímu nárůstu intenzit automobilové dopravy v obci Vendryně. Nárůst dopravy
v dotčené oblasti obce navrhovanou dostavbou území je minimální a dosahuje cca 5%.
Z hlediska kapacity stávající komunikační sítě jsou prognózované intenzity výrazně
pod výkonností komunikační sítě. Při provozu nejsou očekávány žádné zásadní problémy.
Přínosem pro dopravní zklidnění obce bude výstavba přeložky sil. I/11, která je stěžejní pro
celkové zlepšení dopravní situace v této části kraje.
Stanovisko zpracovatele posudku
Tato část dokumentace je zpracována velmi podrobně v duchu požadavků vznesených
v závěru zjišťovacího řízení. Dokumentace vypovídajícím způsobem specifikuje nároky na
dopravu související s provozem hokejové haly v kumulaci s ostatní dopravou v obci s odkazy
na přílohu č. 5 Dopravní studie. Dle informací zveřejněných na www.rsd.cz je v současné
době připravována přeložka komunikace I/11 (úsek Oldřichovice – Bystřice) je zpracovávána
dokumentace pro stavební povolení a probíhá majetkoprávní příprava, zahájení stavby se
předpokládá v průběhu roku 2012.
Z hlediska prezentovaných údajů o dopravě není ze strany zpracovatele posudku
připomínek
B.III. Údaje o výstupech
Ovzduší:
V období výstavby bude zdrojem emisí především zvýšená nákladní doprava
zajišťující dovoz stavebního materiálu a odvoz zemního materiálu z výkopových prací.
Hlavním zdrojem emisí v době provozu bude jednoznačně automobilová doprava.
Spalování zemního plynu ve dvou malých zdrojích znečišťování ovzduší (kotelna s celkovým
instalovaným výkonem 180 kWt a samostatný zdroj - hořák odvlhčování o výkonu 48 kWt
budou představovat nárůst emisí v území v řádu desítek kilogramů ročně, což je zanedbatelné.
Stanovisko zpracovatele posudku
Zpracovatelka dokumentace zde vyhodnotila emise do ovzduší v době výstavby
a provozu, provedla zařazení zdroje znečištění ovzduší do kategorie malých zdrojů
znečišťování ovzduší. Dále jsou v dokumentaci popsány emise z dopravy s odkazem na
rozptylovou studii v příloze, kde jsou vyhodnoceny pomocí modelu Symos, výsledné imisní
hodnoty pro stávající a výhledový stav.
Odpadní vody, dešťové vody:
V průběhu realizace záměru se nepředpokládá významná produkce odpadních vod
budou produkovány jen vody splaškové, úměrně počtu zaměstnanců stavební firmy.
Splaškové vody budou po realizaci záměru odváděny do nově realizované splaškové
kanalizace ve správě obce Vendryně. Celková produkce splaškových vod odpovídá celkové
spotřebě vody a činí cca 10 tis. m3 /rok.
Ze zpevněných ploch a střechy navrženého objektu budou dešťové vody odváděny do
dešťové kanalizace, realizované v rámci výstavby objektu hotelu v blízkosti záměru.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
K bilanci a způsobu odvodu odpadních vod splaškových a srážkových vod není
připomínek.
Odpady:
V areálu nebudou odpady skladovány, budou pouze jako tříděný odpad
shromažďovány v nádobách na určeném označeném shromažďovacím místě.
Využívání nebo odstraňování všech odpadů bude realizováno prostřednictvím
oprávněné osoby s povinností odpady přednostně využívat, v případě, že to není možné,
zajistit jejich odstranění v souladu s platnými předpisy. Množství odpadů bude upřesněno
v projektové dokumentaci pro následná správní řízení.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K bilanci jednotlivých druhů odpadů v době výstavby, provozu a způsobu nakládání
s nimi nemám připomínky.
Ostatní:
Hluk
Vliv všech zdrojů hluku včetně hluku z doprovodné dopravy hodnotí hluková studie,
příloha č. 3 dokumentace. Liniovým zdrojem hluku je doprava. Po uvedení hodnocené
hokejové haly do provozu budou plošným zdrojem hluku obvodové zdi haly strojovny
chlazení. V období provozu hokejové haly bodovými zdroji hluku sání a výtlaky
vzduchotechnických jednotek.
Záření
V technologických celcích, které budou instalovány v budově hokejové haly, nejsou
žádné zdroje radioaktivního záření. Stavební pozemek se dle naměřených hodnot nachází
v kategorii nízkého radonového indexu.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska ostatních výstupů posuzovaného záměru do životního prostředí lze s údaji
uvedenými v dokumentaci souhlasit a nemám k nim připomínky.
Doplňující údaje:
Nejsou uvedeny.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vzhledem k obsahu kapitoly bez komentáře.
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Část C Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
V dokumentaci je proveden výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik
dotčeného území.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvedenému výčtu nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného
území nemám připomínky, kapitola je zpracována dostatečně podrobně a s uvedenými
skutečnostmi se ztotožňuji.
C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
Zpracovatelka dokumentace v této části podrobně rozebrala následující charakteristiky
současného stavu životního prostředí: ovzduší a klima (klimatické podmínky, kvalita
ovzduší), voda, půda a horninového prostředí, flora, fauna, ekosystémy, biota, krajina.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K charakteristice současného stavu životního prostředí v dotčeném území uvedené
v dokumentaci nemám připomínky, kapitola je zpracována dostatečně podrobně,
s dostatečnou vypovídací schopností a s jejím obsahem souhlasím. Předložená dokumentace
v rámci uvedené kapitoly obsahuje všechny podstatné charakteristiky potřebné pro
odpovídající popis jednotlivých složek životního prostředí, které mohou být posuzovaným
záměrem ovlivněny.
C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska
únosného zatížení
Z hlediska hodnocení kvality životního prostředí v území je třeba konstatovat, že se
jedná o lokalitu z důvodu blízkosti průmyslových lokalit, přenosu emisí i dopravy na I/11
silně zatíženou. Vlastní realizace záměru ale nedává předpoklad, že by díky ní měla být míra
zatížení území sledovatelným způsobem zhoršena.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K celkovému zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území popsaném
v dokumentaci uvádím, že pozornost je i nadále třeba věnovat především problematice
ochrany ovzduší. Z hlediska všech složek životního prostředí nemůže provoz areálu
způsobovat významné vlivy, které by mohly být zaznamenatelné. Charakteristika opatření
k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí je
uvedena v kapitole D.IV. dokumentace a je dále zpřesněna v rámci posudku.
Část D Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a životní
prostředí
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
a hodnocení jejich velikosti a významnosti
Vlivy na obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických:
Z hlediska zdravotních rizik nebude mít záměr dopad na zdraví lidí, ať už
zaměstnanců nebo veřejnosti.
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Otázka vlivů na veřejné zdraví je řešena v samostatné příloze č. 6 dokumentace, v níž
jsou vlivy na zdraví hodnoceny autorizovanou osobou. Oblast možného ovlivnění veřejného
zdraví se soustředila zejména na otázky možného ovlivnění hlukem a emisemi z dopravy.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vlivy spojené s provozem hokejové haly a možným vlivem na obyvatelstvo jsou
dostatečně popsány v dokumentaci a jejich přílohách: Hluková studie, Rozptylová studie,
dopravní studie, Posouzení vlivů na veřejné zdraví. Vzhledem k posuzovanému záměru je
možno konstatovat, že vlivy záměru nebudou představovat zdravotní riziko pro obyvatele
v okolí. Rozptylová studie byla zpracována dle metodiky Symos 97, k výpočtu byl použit
program Symos97v06, který je v souladu se zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
a prováděcími předpisy v platném znění. Rovněž Hlukovou studii shledávám plně dostačující
pro hodnocení vlivů daného záměru na zdraví obyvatel, které bylo zpracováno autorizovanou
osobou.
Vlivy na ovzduší a klima:
Bylo provedeno hodnocení vlivu provozu hokejové haly ve Vendryni na imisní situaci
lokality. Pro výpočet byly použity předpokládané hodnoty emisí stacionárních spalovacích
zdrojů. Do výpočtu též bylo zahrnuto očekávané navýšení dopravy související s provozem
záměru, a to včetně stávající dopravní zátěže lokality.
Vliv záměru na imisní situaci je vyhodnocen pro souběh všech posuzovaných zdrojů,
u spalovacích zdrojů na maximální výkon, proto lze výše uvedené vypočtené hodnoty
(především krátkodobé hodinové a denní) interpretovat jako nadsazené. I tak bude
předpokládané navýšení imisních koncentrací velmi nízké a neprojeví se na celkové imisní
situaci lokality.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím, autorka konstatuje skutečnosti, které jsou
v souladu se zjištěními a závěry rozptylové studie a jednotlivých částí dokumentace.
Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky:
1. Hluk v chráněném vnitřním prostoru staveb
Dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
a vibrací, § 10, odst. 2 a 3, se hygienický limit v hladině akustického tlaku A v chráněném
vnitřním prostoru staveb stanoví:
- pro hluky pronikající zvenčí součtem základní hladiny ekvivalentní akustického tlaku LAeq,T
= 40 dB a korekcí přihlížejících k využití prostorů a denní době podle přílohy č. 2.
korekce:
-10 dB ….noční doba
Na základě výsledků uvedených v tab. č. 11 hlukové studie lze konstatovat, že:
vlivem provozu Hokejové haly ve Vendryni, za dodržení podmínek uvedených v kap. 8
hlukové studie nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického
tlaku pro hluky pronikající zvenčí v denní i v noční době.
2. Hluk v chráněném venkovním prostoru
Dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
a vibrací, § 11, odst. 4, se hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A ve
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venkovním prostoru stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a příslušné
korekce pro denní nebo noční dobu a místo podle přílohy č. 3.
korekce:
+5 dB ...... hluk z dopravy na pozemních komunikacích
+15 dB .... provádění stavebních prací v době 7 – 21 hod
+10 dB .... provádění stavebních prací v době 6 -7 a 21 - 22 hod
- 10 dB .... noční doba
Na základě výsledků uvedených v tab. č. 6 až 10 hlukové studie lze konstatovat, že:
- v současné době
a) u staveb situovaných v těsné blízkosti komunikace III/ 4682 je hygienický limit pro hluk
z dopravy na pozemních komunikacích v denní době překročen už nyní;
vlivem výstavby a provozu Hokejové haly ve Vendryni, za dodržení podmínek uvedených
v kap. 8 hlukové studie, ve venkovním prostoru, definovaném v souladu s § 30, odst. 3)
zákona 238/2000 Sb.:
a) nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině hluku ze stacionárních
zdrojů v osmi nejhlučnějších hodinách v denní době
b) nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině hluku ze stacionárních
zdrojů v nejhlučnější hodině v noční době
c) u staveb situovaných v těsné blízkosti komunikace III/4682 zůstane překročen hygienický
limit pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích v denní době. Změna ekvivalentní
hladiny akustického tlaku v důsledku provozu hokejové haly činí 0,1 - 0,2 dB. Tuto změnu
nelze objektivně klasifikovat jako zhoršení situace. Změna v řádu 0.1 dB leží hluboko pod
hodnotou odchylky výpočtu a může být dána zaokrouhlením výsledků programovým
vybavením.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vlivy hluku spojené s výstavbou a provozem hokejové haly a jejich možný vliv na
obyvatelstvo jsou dostatečně popsány v dokumentaci. Hluková studie vyhodnocuje vlivy
současného stavu, výstavby a cílového stavu v kumulaci se stávajícím zatížením. Souhlasím
s názorem zpracovatele této části dokumentace, že záměr nebude mít výrazný negativní vliv
na hlukovou situaci. Do návrhu stanoviska je zahrnuto následující doporučení:
•

oznamovatel zajistí v dohodě s orgánem ochrany veřejného zdraví autorizované
měření hluku u nejbližší obytné zástavby ve zkušebním provozu, v případě zjištění
překročení limitů hluku vlivem provozu haly, budou přijata odpovídající
organizační opatření nebo budou realizována potřebná opatření technická

Vlivy na povrchové a podzemní vody:
Vlivy na povrchové vody budou za běžných podmínek provozu minimální a budou
způsobeny vypouštěním předčištěných dešťových vod z komunikací a parkoviště a střešních
vod.
Odpadní splaškové vody budou svedeny do šachty obecní splaškové kanalizace,
umístěné na pozemku parc.č. 793/1 a dále kanalizačním potrubním systémem odvedeny na
městskou ČOV v Třinci, (správa SmVaK Ostrava a.s.).
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Odpadní dešťové vody budou svedeny kanalizačním potrubím do šachty dešťové
kanalizace na pozemku parc.č. 793/1 ve vlastnictví investora. Závadné látky se v odpadních
vodách vyskytovat nebudou.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K údajům uvedeným v dokumentaci nemám připomínky, kapitola je zpracována
dostatečně podrobně, s dostatečnou vypovídací schopností a s jejím obsahem souhlasím.
Vlivy na půdu
Záměr bude vyžadovat odnětí pozemků ze ZPF v rozsahu cca 1,5 ha. Bude se jednat
o pozemky IV. třídy ochrany, tedy nekvalitní, v současné době již nevyužívané pro
zemědělské účely, z nichž cca 1 ha bude sloužit pro zeleň.
Z tohoto pohledu budou vlivy na půdu málo významné, bez širšího dopadu.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Stavba nebude mít žádný vliv na horninové prostředí. Realizací záměru nedojde ke
změně horninového prostředí ani změně hydrogeologických charakteristik.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím bez připomínek.
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vlivy na floru a faunu
V kontextu v dokumentaci uvedených skutečností jsou vlivy na faunu a flóru
považovány za nevýznamné.
Vlivy na prvky ÚSES
Tyto vlivy nenastanou.
Vlivy na evropsky významné lokality či ptačí oblasti
S ohledem na polohu evropsky významných lokalit a předmět ochrany v těchto
lokalitách není předpokládáno jakékoli ovlivnění.
Vlivy na ekosystémy
V průběhu realizace stavby může dojít k zásahu do biotopu drobných živočichů,
přizpůsobených životu v blízkosti lidských sídel. Tyto negativní vlivy je reálné minimalizovat
aplikací konkrétních zmírňujících opatření, jež jsou uvedeny v kap. D.IV.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím bez připomínek.
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Vlivy na krajinu
Z hlediska vlivů na krajinný ráz zájmového území budou mít změny související
s realizací záměru mírně pozitivní charakter. Výsledné změny charakteru a funkčního využití
území budou pozitivní. Plošný dosah změn bude lokální a z dálkových pohledů budou
zanedbatelné.
Realizace záměru v území nebude mít negativní vliv na regionálně významné hodnoty
území, nevzniknou nové dominantní prvky v krajině, změna krajinných složek bude
v kontextu se stávajícím podílem zástavby v území neutrální.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Autorka dokumentace odpovídajícím způsobem vyhodnotila vliv na krajinu a krajinný
ráz, s jejími závěry se ztotožňuji.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
V území se nenachází hmotný majetek, který by mohl být realizací záměru poškozen.
Záměr nebude mít významný vliv na zvýšení intenzity dopravy na místních komunikacích
v porovnání se stávajícím stavem. Záměr si nevyžádá žádné navazující stavby a činnosti.
Realizace záměru nevyvolá výstavbu navazující infrastruktury nad stávající rámec.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím bez připomínek.
D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Z hlediska posuzovaných vlivů hodnocených v kapitole D.I. je patrné, že negativní
vlivy záměru v podstatných oblastech (ovzduší, hluk, voda, půda, krajina, flóra, fauna, zvláště
chráněná území) jsou z hlediska velikosti a významnosti malé až zanedbatelné.
Vlivy na obyvatelstvo jsou málo významné, bez sledovatelných dopadů na veřejné
zdraví. Příspěvky k imisní i hlukové situaci okolí záměru vyvolané výstavbou i provozem
haly včetně dopravy byly shledány jako málo významné.
Případné negativní vlivy realizace hodnoceného záměru na životní prostředí lze za
podmínek dodržení opatření navržených v kap. D.IV považovat za akceptovatelné. Vzhledem
k poloze záměru nejsou očekávány žádné vlivy přesahující státní hranice.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím, kapitola je zpracována dostatečně ve
vztahu k posuzovanému záměru, přeshraniční vlivy jsou vyloučeny.
D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích
a nestandardních stavech
Posuzovaný záměr představuje v období provozu minimální míru rizika havárie.
Pouze nepředvídatelné události, jako například havárie vozidel zákazníků, požár nebo únik
kapalných chemických látek při plnění mohou způsobit negativní ovlivnění životního
prostředí, přičemž za splnění podmínek uvedených v kapitole D.IV. jsou tato rizika
minimalizována.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím.
D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí
Pro prevenci, eliminaci nebo snížení či kompenzaci nepříznivých vlivů na životní
prostředí a obyvatelstvo jsou navržena následující opatření:
D.IV.1 Územně plánovací opatření
Nejsou nutná, Stavbu lze realizovat pouze v souladu s platným územním plánem obce.
D.IV.2 Ovzduší
-

V průběhu provádění stavebních prací přijmout organizační opatření, která
povedou ke snížení prašnosti, např. kropení manipulačních ploch v době sucha,
čištění automobilů vyjíždějících ze stavby, zaplachtování sypkých nákladů, čištění
komunikací apod.

-

V areálu hokejové haly bude realizována dostatečně rozsáhlá výsadba ochranné
zeleně, která bude sloužit současně i k zachycení resuspendovaných prachových
částic.

-

Vypínat stroje a mechanismy, které nejsou v provozu.

-

V době provozu záměru není potřeba přijímat žádná opatření nad rámec platných
předpisů.

D.IV.3 Hluk
-

V době realizace záměru omezit negativní vliv hluku ze stavební techniky na okolí
vhodnými technicko–organizačními opatřeními, např. stanovením pracovní doby
na staveništi, omezení hlukově náročných prácí v noci apod.

-

Zajistit realizaci protihlukových opatření navržených v hlukové studii.

D.IV.4 Odpady
-

Minimalizovat množství odpadů vznikajících v průběhu výstavby i v průběhu
provozu dodržováním technologické kázně a důsledným tříděním jednotlivých
druhů odpadů.

-

Pro umístění shromažďovacích prostředků na odpady navrhnout v dalším stupni
projektové dokumentace odpovídající umístění (nepropustné podloží, zastřešení,
uzamykatelný prostor) tak, aby bylo zamezeno smíšení, odcizení nebo úniku
odpadů do životního prostředí.

-

Veškeré vzniklé odpady budou nabízet přednostně k využití oprávněným osobám.
Pokud se nenajde způsob využití odpadů, předávat je k odstranění rovněž výhradně
oprávněné osobě.

D.IV.5 Voda
-

Na dešťovou kanalizaci odvádějící srážkové vody z parkoviště osadit dostatečně
kapacitní odlučovač ropných látek

-

Realizovat ozelenění střechy pro snížení odtoku dešťových vod.
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-

Kapalné závadné látky skladovat výhradně na určených zabezpečených místech,
tzn. v objektu technického zázemí, nad záchytnou vanou nebo na nepropustné
podlaze bez kanalizační vpusti. Systém chlazení včetně doplňování chladiva
koncipovat tak, aby ani při jeho poškození nemohlo dojít k úniku závadné látky
mimo objekt.

-

Pro období výstavby i provozu zpracovat plán opatření pro případ havárie.
V objektu umístit vhodné sanační prostředky.

-

V době výstavby i v době provozu neprodleně odstraňovat jakékoliv úniky a úkapy
závadných látek.

D.IV.6 Ochrana zdraví pracovníků
-

Pravidelně školit pracovníky nakládající s používanými nebezpečnými druhy
chemických látek a přípravků a vybavit je ochrannými prostředky.

D.IV.7 Ochrana přírody
-

Kácení vzrostlé zeleně provést v nezbytně nutném rozsahu, nejvýše však v rozsahu
povoleném rozhodnutím o povolení kácení. Realizovat předepsanou náhradní
výsadbu.

-

Zajistit ochranu všech potenciálně dotčených dřevin, zejména aleje kolem
komunikace III/4682. Dřeviny v rizikových místech chránit bedněním. Vjezd na
staveniště a pohyb vozidel po staveništi regulovat tak, aby nemohlo dojít
k poškození okolních dřevin.

-

Zajistit potřebnou péči o vysazené stromy min. po dobu 8 let po výsadbě.

-

Ozelenění areálu odsouhlasit s orgánem ochrany přírody z hlediska druhové
skladby.

-

Kácení provést mimo vegetační období a především mimo období hnízdění ptactva
(březen-říjen).

-

Při provádění kácení dbát, aby nedošlo k poškození okolních dřevin, ke zraňování
živočichů či poškozování jejich biotopů.

Stanovisko zpracovatele posudku:
S uvedenými opatřeními k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí se ztotožňuji a pokládám je za nutné minimum, které
v návrhu stanoviska dále zpřesňuji a rozšiřuji.
D.V.

Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů

Při identifikaci vlivů stavby a pozdějšího provozu hokejové haly na životní prostředí
a veřejné zdraví byly použity následující podklady:





literatura a další podklady
údaje získané z internetu:
terénní průzkumy
zpracované oznámení a odborné studie pro daný záměr, které jsou přílohou dokumentace,
dále Protokol o měření radonového indexu (RNDr. Konečný, 2008 a inženýrskogeologický průzkum zpracovaný firmou K-GEO s.r.o. v roce 2010.
Dále byly při hodnocení použity následující metody a postupy:
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• standardní metodika EIA daná zákonem č. 100/2001 Sb.,ve znění pozdějších předpisů
• při zpracování příloh byly použity postupy dané požadavky platné legislativy pro
jednotlivé složky životního prostředí
V rámci vypracování Dokumentace byly použity standardní metody a programové
vybavení v jednotlivých oborech a součinnost specialistů a odborníků.
Informace o zájmovém území byly získány z mapových podkladů, z literatury,
z konzultací s příslušnými odborníky a oznamovatelem. Získané údaje byly prověřeny
a doplněny vlastním terénním průzkumem lokality.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Text uvedený v dokumentaci dostatečně postihuje uvedenou problematiku a nemám
k němu připomínky.
D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
zpracování dokumentace
Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí a hluku jsou postaveny na základě
současného stupně poznání a nejsou a ani nemohou být absolutně přesnou prognózou, ale
pouze maximální možnou syntézou dostupných informací a předpokladů na základě
stávajících znalostí. Podle toho je k nim třeba také přistupovat.
Neurčitosti, použité odhady a předpoklady jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách.
Obecně platí, že při odborných odhadech byla vždy volena ta nejméně příznivá varianta. To
znamená, že modelované, resp. odhadnuté vlivy na životní prostředí jsou v této dokumentaci
závažnější, než budou ve skutečnosti.
Dokumentace byla zpracována na základě dostupných a do současné doby
zpracovaných projektových podkladů. Oblast obce Vendryně, ve které má být záměr umístěn,
je dostatečně prozkoumána.
Zdrojem nejistot je odhad nárůstu počtu návštěvníků, např. v průběhu pořádání
hokejových zápasů (vliv na hlukovou situaci) a s tím související nárůst dopravní vytíženosti
území (liniové zdroje znečišťování ovzduší).
Stanovisko zpracovatele posudku:
Text uvedený v dokumentaci dostatečně postihuje uvedenou problematiku a nemám
k němu připomínky.
Část E Porovnání variant řešení záměru
Záměr je předkládán v jedné variantě, která byla v předchozích kapitolách
dokumentace popsána a dostatečně podrobně hodnocena. Tato varianta je variantou
navrhovanou.
Pro porovnání v relevantních úsecích hodnocení bylo použito varianty nulové (stav
bez realizace záměru). Varianta nulová sice nepřináší žádné negativní vlivy na životní
prostředí, avšak také nesplňuje konečný záměr.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Text uvedený v dokumentaci je vzhledem k invariantnosti záměru dostatečný a nemám
k němu připomínky. Na základě posouzení celé situace a zjištěných závěrů je možné
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konstatovat, že zvolená varianta byla v řešeném prostoru nejvhodnější vzhledem k možnostem
umístění hokejové haly ve vazbě na areál hotelu a sportovního centra společnosti VITALITY
Slezsko s.r.o..
Část F Závěr
Posuzovaný záměr je z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví shledán
v této dokumentaci jako možný, ekologicky únosný a z hlediska splnění účelu záměru
vhodný.
Záměr je za předpokladu splnění navrhovaných opatření a podmínek v dokumentaci,
zejména v kapitole D.IV a v přiložených odborných doporučen k realizaci.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Text uvedený v dokumentaci dostatečně postihuje hodnocenou problematiku
a odpovídá obsahu zjištění, ke kterým zpracovatelka dospěla v rámci zpracování
dokumentace. S uvedenými závěry se lze ztotožnit při respektování podmínek uvedených
v návrhu stanoviska. Nadále je nutno věnovat zvýšenou pozornost především problematice
vlivu hluku, toto je však dostatečně ošetřeno navrženými podmínkami v návrhu stanoviska,
které zajistí nekonfliktní realizaci daného záměru.
Část G Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
Tato část dokumentace podává základní informace o záměru, základních údajích
o území, vlivech na životní prostředí.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Text uvedený v dokumentaci postihuje nejdůležitější skutečnosti a je dobrým
podkladem především pro laickou veřejnost, pro kterou je především určen. Nemám k němu
připomínky.
Část H Přílohy
V dokumentaci jsou zařazené následující přílohy:
1. Vyjádření stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace,
závěr zjišťovacího řízení včetně vyjádření podle § 45i) zákona č. 114/1992 Sb.,
vyjádření a připomínky vznesené ve zjišťovacím řízení.
2. Mapové a výkresové přílohy
3. Hluková studie, RNDr. Vladimír Suk, Ing. Pavla Kucielová, 2011
4. Rozptylová studie, Ing. Milan Číhala, 2011
5. Dopravní studie, UDI Morava spol. s r.o., 2011
6. Posouzení vlivů na veřejné zdraví, MUDr. Bohumil Havel, 2011
7. Studie terénních a sadovnických úprav, Svobodné zahrady KLUS, s.r.o., 2011
8. Výpočet odvodů za odnětí pozemků ze ZPF, ZEMPOLA – sdružení, 2011
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvedeným přílohám, jejich množství a řazení nemám připomínky. Přílohové studie
jsou zpracovány velmi odborně a s jejich závěry se ztotožňuji.
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II.3. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní
prostředí
Záměr byl předložen v rámci posouzení vlivů na životní prostředí ve fázi oznámení
jako jednovariantní, v rámci provedeného zjišťovacího řízení nebyl vznesen požadavek na
hodnocení jiné varianty. Do dokumentace o hodnocení vlivů záměru na životní prostředí byla
předložena shodná varianta. Po seznámení se s umístěním a stavem v posuzované lokalitě se
jako zpracovatel posudku ztotožňuji se zvolenou variantou. Nově navrhovaná hala je
vzhledem k možným vlivům záměru dostatečně vzdálena od chráněné zástavby obce, plocha
je vhodná pro realizaci zamýšleného záměru.
Na základě posouzení celé situace a zjištěných závěrů je možné konstatovat, že
zvolená varianta je v řešeném prostoru akceptovatelná a její vlivy nebudou v případě dodržení
navržených opatření přesahovat limitní hodnoty dané platnými právními předpisy.

II.4. Hodnocení významných vlivů
přesahujících státní hranice

záměru

na

životní

prostředí

Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního
v rámci probíhajícího procesu posuzování vlivů na životní prostředí je patrné, že předložený
záměr nepředstavuje svými vlivy záměr, který by přesahoval státní hranice.
Dosah negativních vlivů z provozu posuzovaného záměru je plošně omezen na
nejbližší okolí. Tyto vlivy nepřesahují v žádném případě státní hranice, a proto se jimi
dokumentace oprávněně nezabývá.
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ
POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO
ROSTŘEDÍ
Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí
v dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno a respektuje požadavky na omezení
respektive vyloučení řady negativních vlivů na životní prostředí z hlediska vlastního provozu
záměru.
Dokumentace nastiňuje řadu opatření, která by měla zaručit realizaci záměru bez
výraznějšího ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí.
Detailní řešení s ohledem na požadavky vyplývající z příslušných právních předpisů
a vyjádření bude předloženo v rámci další přípravy záměru pro příslušná řízení k povolení
předmětného záměru. Podrobné technické řešení stavby, včetně všech opatření k ochraně
životního prostředí, bude projednáno s dotčenými správními úřady, dotčenými územně
samosprávnými celky a dalšími účastníky následujících správních řízení ve smyslu zvláštních
právních předpisů v oblasti životního prostředí, veřejného zdraví a stavebního zákona.
Na základě předloženého technického řešení posuzovaného záměru lze konstatovat, že
pro omezení nejvýznamnějších negativních vlivů souvisejících s předloženým záměrem jsou
použity odpovídající technická řešení omezující výstupy do jednotlivých složek životního
prostředí (zejména ovzduší, hluk), případně zabraňující průniku kontaminovaných vod do
povrchových a podzemních vod.

IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ
K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ,
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Souhlasím s navrženými opatřeními v dokumentaci s tím, že je ve vazbě na vyjádření
obdržená k dokumentaci a posouzení dokumentace v rámci zpracovaného posudku dále
zpřesňuji a doplňuji.
Za zásadní opatření v rámci další přípravy záměru považuji opatření, která povedou
k eliminaci vlivů hluku, opatření na ochranu ovzduší, povrchových a podzemních vod.
Opatření, která se týkají omezení potenciálních nepříznivých vlivů na životní prostředí
a zdraví obyvatelstva jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad –
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, které je součástí tohoto posudku.
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH
VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI (OZNÁMENÍ)
Zpracovateli posudku byla prostřednictvím příslušného úřadu Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, předána následující
vyjádření obdržená ve smyslu § 8 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění (kopie
vyjádření jsou obsaženy v příloze tohoto posudku):

1. Vyjádření ČIŽP, oblastní inspektorát Ostrava
(č.j.: ČIŽP/49/IPP/1106629.005/11/VMJ)
Podstata vyjádření:
Připomínky ČIŽP ze zjišťovacího řízení jsou v dokumentaci vypořádány s výjimkou
informací, zda a jak budou skladovány chemické látky, případně jiné látky závadné vodám
(kromě etylenglykolu, R404A), z dokumentace není zřejmé, zda budou skladovány i jiné
chemické nebo vodě závadné látky.
Dále ČIŽP požaduje upravit opatření z kap. D.IV.7. ohledně termínu kácení
následovně:
Kácení provést v termínu od 1. listopadu do 31. března, tj. mimo vegetační a hnízdní
období. Dále ČIŽP požaduje, aby byla do navržených parkovacích ploch zakomponována
zeleň, která bude plnit ekologické (izolační) a estetické funkce.
Stanovisko zpracovatele posudku
Zpracovatel posudku si vyžádal doplňující informace ohledně skladování látek
závadných vodám. Dle sdělení oznamovatele záměru nebudou v rámci provozu hokejové haly
mimo vlastní technologii skladovány žádné látky nebezpečné vodám. V rámci provozu
hokejové haly je navrženo nepřímé chlazení, kdy nemrznoucí směsí je voda a etylenglykol
(sekundární okruh) a ochlazování sekundárního okruhu zajišťuje uzavřený primární okruh
s chladivem R404A v množství 300 kg. V sekundárním chladicím okruhu obsažený roztok bude
pomocí čerpadel cirkulovat v uzavřeném okruhu. Pouze objemové rozdíly mezi ochlazováním
a ohřevem směsi budou eliminovány v expanzní nádrži o celkovém objemu 1 m3 (umístěna ve
strojovně chlazení).
V rámci návrhu stanoviska pro příslušný úřad KÚ Moravskoslezského kraje byla
podmínka týkající se kácení upravena dle požadavku ČIŽP. Co se týká problematiky
budoucího ozelenění, tato je řešena přílohou dokumentace č. 7, která ve východním směru
k obytné zástavbě dostatečně řeší výsadbu nové zeleně, ve směru severozápadním je navržena
parkovací plocha přiléhající ke komunikaci, kam doporučuji zeleň rovněž doplnit. Znění
navržených podmínek je následovné:
•

kácení provést v termínu od 1. listopadu do 31. března, tj. mimo vegetační a hnízdní
období.

•

do navržených parkovacích ploch zakomponovat v rámci možností zeleň, která bude
plnit ekologické (izolační) a estetické funkce
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2. Vyjádření KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
(č.j.: HOK/FM-22938/2.5/11)
Podstata vyjádření:
Předložené podklady odpovídají požadavkům zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících
předpisů a jsou dostatečné pro posouzení záměru orgánem ochrany veřejného zdraví.
Stanovisko zpracovatele posudku
Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.

3. Vyjádření Městského úřadu Třinec, odboru životního prostředí a zemědělství
(48839/11/ŽPaZ/Ga/246.1)
Podstata vyjádření:
Jelikož jsou dřeviny chráněny před poškozením a ničením dle §7 odst. 1 zákona, musí
být skutečný výskyt dřevin v místě stavby a v jeho okolí součástí dokumentace pro územní
řízení, zejména součástí situace stavby. Ze situace stavby a skutečného výskytu dřevin musí
být zřejmé, které dřeviny jsou navrženy ke kácení, které budou zachovány a u kterých budou
navržena opatření k ochraně dřevin dle normy ČSN DIN 83 9061 Ochrana stromů, porostů
a vegetačních ploch při stavebních pracích.
V dokumentaci pro stavební povolení budou navržena opatření k ochraně dřevin dle
uvedené normy ČSN DIN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při
stavebních pracích.
Stanovisko zpracovatele posudku
Na základě vyjádření MěÚ Třinec doplněny následující podmínky:
•

v rámci DÚR předložit pasport stávající zeleně na dotčených pozemcích, včetně
situace umístění a návrhu dalšího postupu (kácení, zachování).

•

pro ponechanou zeleň zpracovat opatření k ochraně dřevin (v souladu s ČSN 83 9061
Technologie vegetačních úprav - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při
stavebních pracích).

4. Krajského úřadu Moravskoslezského
a zemědělství
(ŽPZ/44886/2011/Bal)

kraje,

odboru

životního

prostředí

Podstata vyjádření:
A) Odpady
V dokumentaci pro následná správní řízení bude uvedena bilance výkopových zemin,
seznam a množství odpadů, které budou vznikat stavební činností a provozem záměru
a způsob nakládání s nimi. Investor v rámci zařízení staveniště vytvoří podmínky pro
třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů, o způsobu nakládání
s jednotlivými druhy odpadů bude vedena evidence, odpady budou přednostně nabízeny
k využití. V rámci fáze provozu budou v areálu haly vytvořeny dostatečné prostory pro
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nakládání s odpady, aby bylo zajištěno oddělené shromažďování jednotlivých druhů
odpadů vzniklých jejím provozem.
B)

Ochrana vod
Bez připomínek

C)

Ochrana přírody
Bez připomínek

D)

Ochrana ovzduší
Krajský úřad požaduje, pro snížení prašnosti z provozu parkoviště a souvisejících
komunikací, výsadbu vhodně umístěné (minimálně po obvodu areálu) a vhodně vybrané
ochranné izolační zeleně (stromy doplněné keři).

Stanovisko zpracovatele posudku
Ad A) Na základě vyjádření KÚ Moravskoslezského kraje doplněny následující podmínky:
•

v rámci DÚR předložit bilanci výkopových zemin, seznam a množství odpadů, které
budou vznikat stavební činností a provozem záměru a způsob nakládání s nimi,
jejich využití, resp. odstranění.

•

v rámci zařízení staveniště vytvořit podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů

•

v rámci provozu vytvořit dostatečné prostory pro oddělené shromažďování
jednotlivých druhů odpadů vzniklých provozem

•

vést evidenci o způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadů, odpady přednostně
využívat

Ad B) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
Ad C) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
Ad D) Co se týká problematiky budoucího ozelenění, tato je řešena přílohou dokumentace
č. 7, která ve východním směru k obytné zástavbě dostatečně řeší výsadbu nové zeleně, ve
směru severozápadním je navržena parkovací plocha přiléhající ke komunikaci, kam
doporučuji zeleň rovněž doplnit. Znění navržených podmínek je následovné:
•

5.

do navržených parkovacích ploch zakomponovat v rámci možností zeleň, která bude
plnit ekologické (izolační) a estetické funkce

Vyjádření obce Vendryně

(OÚV/1630/2011/51.1)
Podstata vyjádření:
Bez připomínek.
Stanovisko zpracovatele posudku
Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.
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6. Vyjádření Káňovi, Vendryně 701 ze dne 9.11.2011
Podstata vyjádření:
Stavba hokejové haly ve Vendryni je v rozporu s platným územním plánem…
Stanovisko zpracovatele posudku
Rozhodnutí o souladu či nesouladu záměru s územním plánem plně přísluší příslušnému
stavebnímu úřadu. Zpracovateli posudku nenáleží vyjádření stavebního úřadu zpochybňovat.
Případný soulad či nesoulad záměru s platným územním plánem nemění velikost
a významnost vlivů záměru na životní prostředí. Vlastní proces EIA dle zákona
č. 100/2001 Sb., není proces, kde by se rozhodovalo o realizaci či nerealizaci posuzovaného
záměru. O povolení nebo nepovolení záměru se rozhoduje v následujících správních řízeních,
kde je jedním z podkladů i soulad s územním plánem.
7. Vyjádření občanů Vendryně (Blanka Mojová) ze dne 4.11.2011
Podstata vyjádření:
A) Zdůvodnění potřeby záměru

B)

Dopravní studie

C)

Vliv na ovzduší
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D)

Porovnání variant záměru

E)

Stavba haly není v souladu s územním plánem obce

Stanovisko zpracovatele posudku
Ad A) Oznamovatel a investor posuzované hokejové haly ve Vendryni není vlastníkem ani
nájemcem a nemůže proto rozhodovat o budoucnosti sportovního areálu na ulici Lesní
v Třinci. Budoucí využití tohoto areálu nesouvisí s vlivy posuzovaného záměru hokejové haly
ve Vendryni na životní prostředí. Vzhledem k obsahu vyjádření, které se prakticky týká
potřebnosti záměru, uvádím, že účelem posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. je objektivní
posouzení předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví a nikoliv
vydání rozhodnutí o povolení záměru. V rámci posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. není
úkolem zpracovatele posudku vyhodnocovat a stanovovat, zda je záměr potřebný.
Ad B) Citovaná dopravní studie (Hokejová hala Vendryně - posouzení dopadu výstavby na
dopravní obsluhu území) vychází jednak z pravidelného sčítání dopravy, které v ČR probíhá
1x za 5 let, vzhledem k tomu, že pravidelně sčítaný profil na sil. č. III/4682 neleží přímo
u plánované investice, využil autor možnosti doplnění podkladů jednorázovým sčítáním
dopravy dne 11.8.2011. Tyto výsledky byly následně za využití údajů TP 189 přepočteny. Po
této stránce tedy nelze zpracovateli studie nic vytknout, postupoval v souladu se standardními
metodikami. Dle informací zveřejněných na www.rsd.cz je v současné době připravována
přeložka komunikace I/11 (úsek Oldřichovice – Bystřice) je zpracovávána dokumentace pro
stavební povolení a probíhá majetkoprávní příprava, zahájení stavby se předpokládá
v průběhu roku 2012. Sčítání dopravy tedy vychází ze současného stavu a zohledňuje již
realizovanou výstavbu. Prognóza zatížení po výstavbě hokejové haly tedy počítá s již
realizovanou výstavbou a pomocí růstových koeficientů vyhodnocuje stav, který nastane
v horizontu roku 2030. Studie s dostatečnou rezervou prokazuje, že prognózované intenzity
dopravy jsou výrazně pod výkonností komunikační sítě.
Ad C) Každá probíhající stavba má určité negativní vlivy na ovzduší ve svém okolí během
výstavby, vzhledem k tomu, že tyto vlivy nelze objektivně vyhodnotit pomocí dostupných
modelů a jedná se o vlivy působící po krátkou dobu (nejvýznamnější je vliv prašnosti při
probíhajících zemních pracích v období sucha), je k této problematice přistupováno
stanovením podmínek pro vlastní realizaci stavby, které dokumentace v dostatečné míře
obsahuje. Rozptylová studie je zpracována metodou SYMOS97, pro stávající a výhledový stav.
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Příspěvek k imisím PM10 (prachové částice) a dalších znečišťujících látek je vyčíslen
rozptylovou studií, u PM10 se v obytné zástavbě pohybuje u denního průměru pod úrovní
0,8 µg/m3 (nárůst proti stávajícímu stavu 0,012 µg/m3. Přičemž ve výpočtu použité emisní
faktory mají dostatečnou rezervu (souběh všech zdrojů na maximální výkon) a v praxi tedy
nebude těchto hodnot dosaženo. Obdobně výše zmíněné platí i pro ostatní emitované látky
(NO2, CO, benzen). Ve vztahu k dopravě související s provozem, je však nutné konstatovat, že
objem související dopravy je z hlediska modelování rozptylu znečišťujících látek tak nízký, že
příspěvek dopravy např. ke koncentracím PM10, bude srovnatelný s chybou výpočtu
rozptylového modelu. Metodika SYMOS97 umožňuje vypočítat maximální možné krátkodobé
(hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek, které se mohou vyskytnout ve všech
třídách rychlosti větru a stability ovzduší, tedy i při inverzním rázu počasí. Do návrhu
stanoviska navržena následující doporučení:
•

zpracovat (v rámci plánu organizace výstavby) i soubor organizačních a technických
opatření v etapě výstavby s cílem minimalizovat potenciální nepříznivé vlivy na
životní prostředí, veřejné zdraví a pohodu obyvatelstva, a to zejména se zaměřením
na následující požadavky:
a) specifikovat opatření k omezení prašných emisí (minimalizování „aktivních
ploch“, které jsou zdrojem prašnosti; skrápění nejvíce exponovaných ploch při
nepříznivých klimatických podmínkách; zakrývání ložných ploch automobilů
dopravujících sypké hmoty a nepřeplňování ložných ploch; omezení doby
skladování sypkých hmot; mechanické čištění všech vyjíždějících vozidel; vodní
čištění komunikací přilehlých k místu stavby na které se ze staveniště vyjíždí).
b) organizaci výstavby podřídit pracovní době pro stavební práce a stavební
činnost realizovat v pracovní dny od 7.00 do 20.00 hodin.
c) specifikovat opatření k omezení plynných emisí (organizace dopravy; využívání
stavebních mechanizmů a dopravních prostředků v dokonalém technickém
stavu a omezení jejich zbytečného proběhu).
d) informovat obyvatelstvo v nejbližším okolí záměru o průběhu stavebních prací
a ustanovit kontaktní osobu, na kterou by se mohli občané obracet
s případnými připomínkami, náměty a případnými stížnostmi.

•

do navržených parkovacích ploch zakomponovat v rámci možností zeleň, která bude
plnit ekologické (izolační) a estetické funkce

•

zajistit potřebnou péči o vysazené stromy min. po dobu 8 let po výsadbě, za uhynulé
jedince zajistit včasnou průběžnou dosadbu.

Ad D) Do oznámení i dokumentace byla k posouzení předložena jedna varianta výstavby
hokejové haly, v rámci zjišťovacího řízení nebyl vznesen požadavek na doplnění varianty
záměru. Nulová varianta, tedy varianta nerealizace záměru je hodnocena v rámci dílčích
studií např. rozptylová studie, kde je porovnán současný a výhledový stav. Je samozřejmé, že
varianta bez realizace záměru s sebou nebude přinášet negativní vlivy např. na ovzduší, ale
z pohledu investora není jeho povinností takovouto variantu předkládat a posuzovat.
Ad E) Viz komentář zpracovatele posudku k vyjádření Káňových, Vendryně 701 ze dne
9.11.2011. Vliv hluku posuzovaného záměru byl předmětem řešení hlukové studie, která je
přílohou č. 3 dokumentace a která prokazuje reálnost splnění příslušných hygienických limitů
ze stacionárních zdrojů hluku v noční době. V rámci zpracování posudku je konkretizována
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podmínka stanoviska týkající se realizace protihlukových opatření, která je následně převzata
do návrhu stanoviska:
•

zajistit realizaci protihlukových opatření navržených v hlukové studii - dva
kondenzátory chlazení umístěné na střeše strojovny obestavět ze severozápadní,
severovýchodní a jihovýchodní strany protihlukovou stěnou tl 100 - 120 mm, výšky
cca 3 m navazující na severovýchodní fasádu haly.

•

oznamovatel zajistí v dohodě s orgánem ochrany veřejného zdraví autorizované
měření hluku u nejbližší obytné zástavby ve zkušebním provozu, v případě zjištění
překročení limitů hluku vlivem provozu haly, budou přijata odpovídající
organizační opatření nebo budou realizována potřebná opatření technická

8. Vyjádření občanů Vendryně (Gabriela Fojciková) ze dne 8.11.2011
Podstata vyjádření:
A)

B)
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C)

D)

E)

F)

G)

H)
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I)
J)

K)

L)

M)
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N)

O)

P)

Q)
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R)

S)

T)

Stanovisko zpracovatele posudku
Ad A) Ze situace zjištěné na místě vyplývá, že investor již dětské hřiště realizoval v sousedství
hotelu, z dokumentace a její přílohy Studie terénních a sadovnických úprav administrativního,
společenského a sportovního centra obce Vendryně cituji: „Celý prostor bude mít charakter
veřejné zeleně. Obec Vendryně postrádá typickou parkovou zeleň určenou pro relaxaci
a odpočinek. Hlavním cílem je vytvořit klidovou, relaxační a odpočinkovou zónu parkového
charakteru pro plánované administrativní, společenské a sportovní centrum obce Vendyně.
V severozápadním cípu řešeného území proti zdravotnickému středisku je plánováno dětské
hřiště s posezením určené k odpočinku.“ Dále viz komentář zpracovatele posudku k bodu A)
vyjádření občanů Vendryně (Blanka Mojová) ze dne 4.11.2011
Ad B) Připomínka týkající se výkonnostního sportu, architektonického pojetí nesouvisí s vlivy
záměru na životní prostředí. Nulová varianta viz komentář zpracovatele posudku k bodu D)
vyjádření občanů Vendryně (Blanka Mojová) ze dne 4.11.2011
Ad C) Připomínky nesouvisejí s velikostí a významností vlivů záměru na životní prostředí.
Ad D) Připomínka nemá souvislost s vlivem posuzovaného záměru na životní prostředí. Ze
situace zjištěné na místě v době zpracování posudku vyplývá, že plocha pro výstavbu haly je
využívána ke skladovaní materiálu a zeminy z výkopových prací.
Ad E) Viz komentář zpracovatele posudku k bodu B) vyjádření občanů Vendryně (Blanka
Mojová) ze dne 4.11.2011.
Ad F) Viz komentář zpracovatele posudku k bodu C) vyjádření občanů Vendryně (Blanka
Mojová) ze dne 4.11.2011.
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Ad G) Viz komentář zpracovatele posudku k bodu N)
Ad H) Zpracovatel posudku provedl terénní průzkum, při kterém zjistil, že v dokumentaci
citovaná dešťová kanalizace byla realizována, investor společnost VTALITY Slezsko, s.r.o.
doložil rozhodnutí Dodatečné povolení stavby a souhlas s užíváním na stavbu: „Hotel –
ubytovací, stravovací a relaxační komplex, Vendryně“ – dešťová kanalizace – odvedení
dešťových vod, ze dne 26.7.2011, č.j. MěÚT/25188/2011/SŘaÚP/Si, tvrzení uvedené
v dokumentaci je v souladu s předloženými podklady, tato problematika byla řešena i
v oznámení záměru. Neuvedení těchto dokumentů v přílohách nemá vliv na velikost
a významnost vlivů záměru na životní prostředí. Napojení na dešťovou kanalizaci bude řešeno
v následujících správních řízeních.
Ad I) Viz komentář zpracovatele posudku k bodu M), N)
Ad J) Souvislost záměru výstavby haly s hotelem neovlivní velikost a významnost vlivů
posuzovaného záměru na životní prostředí. Hotel může poskytovat pro provoz haly ubytovací
a stravovací zázemí a leží v těsné blízkosti, proto je možné v těchto dvou záměrech souvislost
spatřovat. Dále viz komentář zpracovatele posudku k bodu E) vyjádření občanů Vendryně
(Blanka Mojová) ze dne 4.11.2011. Z rozptylové studie vyplývá, že vypočtené nárůsty
(příspěvky) průměrných ročních imisních koncentrací látek znečišťujících ovzduší vyvolané
posuzovaným záměrem (resp. dopravní obslužností a provozem hokejové haly) jsou velmi
malé a prakticky nemohou ovlivnit stávající situaci. Pro plnění imisních limitů bude proto
rozhodující skutečné pozaďové znečištění, které bude záviset na dalším vývoji kvality ovzduší
na území Moravskoslezského kraje jako celku. Z důvodu celkového zlepšení kvality ovzduší
byl v souladu s požadavky zákona o ochraně ovzduší zpracován krajský program snižování
emisí. V souvislosti s posuzovaným záměrem a jeho umístěním v území, které je významně
ovlivňováno dopravním zatížením na komunikaci I/11, je zřejmé, že významné zlepšení
dopravní situace, a tím i významného poklesu úrovně znečišťování ovzduší z dopravy lze
dosáhnout urychlenou výstavbou přeložky komunikace I/11 mimo obec, která je připravována
a zahájení realizace je předpokládáno v roce 2012. S přihlédnutím k výše uvedenému lze
proto předložený záměr považovat z hlediska ochrany ovzduší za přijatelný.
Ad K) Ze situace zjištěné na místě vyplývá, že údaje v dokumentaci jsou uvedené správně
a autorka správně popsala stav dotčených ploch v době zpracování dokumentace, z části se
skutečně jedná o plochy, které jsou ruderalizované a dle údajů v katastru nemovitostí orná
půda není k tomuto účelu využívána. Připomínka nemá souvislost s vlivem posuzovaného
záměru na životní prostředí. Ze situace zjištěné na místě v době zpracování posudku vyplývá,
že plocha pro výstavbu haly je využívána ke skladovaní materiálu a zeminy z výkopových
prací. Vlastní stavba hokejové haly byla umístěna na severozápadní okraj zájmového území
a zbývající část plochy je navržena jako zelená plocha. Dle přílohy č. 7 dokumentace, je
zřejmé, že: „Celý prostor bude mít charakter veřejné zeleně. Obec Vendryně postrádá
typickou parkovou zeleň určenou pro relaxaci a odpočinek. Hlavním cílem je vytvořit
klidovou, relaxační a odpočinkovou zónu parkového charakteru pro plánované
administrativní, společenské a sportovní centrum obce Vendyně. Do budoucna k stávajícím
objektům Hotelu Vitality a sportovního areálu Vitality přibude budova obecního úřadu. Na
ploše 790/1, 789/1 je plánovaná výstavba zimního stadionu, proto budou stávající stromy –
břízy, topol, vrba pokáceny včetně dalších náletových dřevin. Projektovaný park má sloučit
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všechny tyto objekty v jeden celek a vytvořit klidovou zónu. Použitá zeleň bude mít nejen
funkci rekreační a estetickou, ale velmi výrazně se tu projeví i její funkce hygienická
a ekologická“. Je zřejmé, že zbývající plocha bude v maximální míře ozeleněna, a tak získá
skutečně významnou hygienickou, estetickou a rekreační funkci.
Ad L) Viz komentář zpracovatele posudku k bodu J)
Ad M) Viz komentář zpracovatele posudku (hluk) k bodu E) vyjádření občanů Vendryně
(Blanka Mojová) ze dne 4.11.2011. Dále viz komentář zpracovatele posudku k bodu J) a A).
Projekt hokejové haly počítá i s ozeleněním zbývajících částí pozemku (výsadba stromů, keřů,
zatravnění), což bude zajisté mít požadovaný pozitivní efekt. Oznamovatel a investor
posuzované hokejové haly ve Vendryni není vlastníkem ani nájemcem a nemůže proto
rozhodovat o budoucnosti sportovního areálu na ulici Lesní v Třinci. Budoucí využití tohoto
areálu nesouvisí s vlivy posuzovaného záměru hokejové haly ve Vendryni na životní prostředí.
Ad N) Viz komentář zpracovatele posudku k bodu B) a E) vyjádření občanů Vendryně
(Blanka Mojová) ze dne 4.11.2011.
Ad O) Viz komentář zpracovatele posudku k bodu K)
Ad P) Viz komentář zpracovatele posudku k předchozím bodům výše.
Ad Q) Účelem posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. je objektivní posouzení
předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví, které je jedním
z podkladů pro vydání rozhodnutí o povolení záměru. Proto v rámci posuzování podle zákona
č. 100/2001 Sb. jsou v dokumentaci navržena opatření, která jsou následně doplněna,
zpřesněna a navržena do stanoviska příslušného úřadu KÚ Moravskoslezského kraje jako
podmínky, které jsou podkladem pro vydání následných rozhodnutí o případné realizaci
záměru, nejedná se tedy o nedostatek dokumentace.
Ad R) Viz komentář zpracovatele posudku k bodu D) vyjádření občanů Vendryně (Blanka
Mojová) ze dne 4.11.2011.
Ad S) Oznamovatel a investor posuzované hokejové haly ve Vendryni není vlastníkem ani
nájemcem jiných hokejových hal a nemůže proto rozhodovat o budoucnosti a využití jiných
hokejových hal v okolí. Budoucí využití těchto areálů nesouvisí s vlivy posuzovaného záměru
hokejové haly ve Vendryni na životní prostředí. Vzhledem k obsahu vyjádření, které se
prakticky týká potřebnosti záměru, uvádím, že účelem posuzování podle zákona
č. 100/2001 Sb. je objektivní posouzení předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí
a veřejné zdraví a nikoliv vydání rozhodnutí o povolení záměru.
Ad T) Viz komentář zpracovatele posudku k předchozím bodům výše.
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9. Vyjádření občanů Vendryně (Jana Káňová) ze dne 4.11.2011
A) Zdůvodnění potřeby záměru

B)

Dopravní studie

C)

Vliv na ovzduší

D)

Petice
Byla podepsána petice proti výstavbě hokejové haly. Podpisy jsou v příloze.
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E)

Porovnání variant záměru

F)

Stavba haly není v souladu s územním plánem obce

Stanovisko zpracovatele posudku
Ad A) Viz komentář zpracovatele posudku k bodu A) vyjádření občanů Vendryně (Blanka
Mojová) ze dne 4.11.2011.
Ad B) Viz komentář zpracovatele posudku k bodu B) vyjádření občanů Vendryně (Blanka
Mojová) ze dne 4.11.2011.
Ad C) Viz komentář zpracovatele posudku k bodu C) vyjádření občanů Vendryně (Blanka
Mojová) ze dne 4.11.2011.
Ad D) Vlastní proces EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., není proces, kde by se rozhodovalo
o realizaci či nerealizaci posuzovaného záměru. O povolení nebo nepovolení záměru se
rozhoduje v následujících správních řízeních. Nesouhlasný názor občanů podepsaných pod
peticí nemůže z objektivního hlediska ovlivnit průběh a závěry posuzování vlivů záměru na
životní prostředí, tento proces není referendem o výstavbě nebo zamítnutí posuzovaného
záměru.
Ad E) Viz komentář zpracovatele posudku k bodu D) vyjádření občanů Vendryně (Blanka
Mojová) ze dne 4.11.2011.
Ad F) Viz komentář zpracovatele posudku k bodu E) vyjádření občanů Vendryně (Blanka
Mojová) ze dne 4.11.2011.
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI
ZÁMĚRU Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
Posuzovaný záměr „Hokejová hala Vendryně“ je lokalizován na nezastavěných
pozemcích poblíž nově vybudovaného hotelu a sportovního areálu.
Při posuzování vlivů záměru na životní prostředí nebyly prokázány významné vlivy na
složky životního prostředí ani na životní prostředí jako celek. Záměr nebude mít významný
vliv na obyvatelstvo, ovzduší a klima, hlukovou situaci, povrchové a podzemní vody, půdu,
horninové prostředí, faunu, flóru, ekosystémy, krajinu, hmotný majetek a kulturní památky.
Znečišťování ovzduší spojené se záměrem odpovídá požadavkům vyplývajícím z příslušných
právních předpisů, technickými a organizačními opatřeními bude minimalizováno.
Za předpokladu dodržení příslušných právních předpisů na úseku ochrany životního
prostředí a při respektování opatření k ochraně životního prostředí zahrnutých do podmínek
stanoviska je posuzovaný záměr z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí
akceptovatelný.
Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní
prostředí shromážděných v rámci procesu posuzování je zřejmé, že přeshraniční vlivy na
životní prostředí jsou v případě posuzovaného záměru zcela vyloučeny.
Za předpokladu dodržení všech podmínek uvedených v posuzované dokumentaci
včetně jejich rozšíření v rámci tohoto posudku, které jsou obsaženy v podmínkách návrhu
stanoviska Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, je možné zajistit nekonfliktní realizaci
a provoz oznamovaného záměru z pohledu zákonných i věcných podmínek ochrany životního
prostředí, jeho složek a zdraví obyvatelstva. Z výše zmíněných důvodů doporučuji
příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko s realizací záměru.
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VII. NÁVRH STANOVISKA
KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí a zemědělství

V Ostravě
Č.j.:

2012

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění

I. Identifikační údaje
Název záměru:

Hokejová hala Vendryně

Kapacita (rozsah) záměru:
Pro účely posuzování vlivů na životní prostředí je záměr specifikován následujícími
údaji o kapacitě:
Plocha tématického areálu: 7800 m2
Počet parkovacích míst: 42
Umístění záměru: kraj:
obec:
kat. území:

Moravskoslezský
Vendryně
Vendryně

Obchodní firma oznamovatele:

Vitality Slezsko s.r.o.

IČ oznamovatele:

25871129

Sídlo (bydliště) oznamovatele:

Vendryně 1017
739 91 Vendryně

II. Průběh posuzování
Zpracovatel oznámení:

Kamila Tomášová
Tylova 2785/15
700 30 Ostrava Zábřeh

Datum předložení oznámení:

duben 2011
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Zpracovatel dokumentace:

Ing. Pavla Žídková
Polní 293
747 62 Mokré Lazce
osvědčení odborné způsobilosti č.j. 4094/435/OPVŽP/95
autorizace prodloužena rozhodnutím č.j. 34671/ENV/11

Zpracovatel posudku:

Ing. Radek Přílepek
Sudoměřice u Tábora 131
391 36 Sudoměřice u Tábora
rozhodnutí o udělení autorizace č.j. 31547/5291/OPVŽP/02
autorizace prodloužena rozhodnutím č.j. 75248/ENV/11

Datum předložení posudku:

10. ledna 2012

Veřejné projednání:

místo konání:
datum konání: dne

2012

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti:
•

Oznámení s obsahem a rozsahem dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb. k záměru
„Hokejová hala Vendryně“ zpracovala Kamila Tomášová v dubnu 2011.

•

Zjišťovací řízení zahájeno dopisem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství dne 26.4.2011.

•

Zjišťovací řízení ukončeno závěrem zjišťovacího řízení vydaným Krajským úřadem
Moravskoslezského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství dne 26.5.2011.

•

V závěru zjišťovacího řízení Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství sděluje, že na základě zjišťovacího řízení došel příslušný úřad
k závěru, že záměr „Hokejová hala Vendryně“ bude dále posuzován podle citovaného
zákona. Oznamovatel předloží příslušnému orgánu dokumentaci vlivů tohoto záměru na
životní prostředí dle přílohy č. 4 ve smyslu ust. § 8 cit. zákona č. 100/2001 Sb., v platném
znění.

•

Dokumentace dle § 8 zákona 100/2001 Sb. k záměru „Hokejová hala Vendryně“ byla
zpracována Ing. Pavlou Žídkovou v září 2011.

•

Dokumentace zveřejněna dopisem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství dne 5. 10. 2011.

•

Zpracováním posudku pověřen dopisem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,
odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 1. 12. 2011 Ing. Radek Přílepek, držitel
rozhodnutí
o udělení
autorizace
ke
zpracování
dokumentace
a posudku
čj. 31547/5291/OPVŽP/02. Autorizace byla prodloužena rozhodnutím č.j. 75248/ENV/11
ze dne 17.10.2011.

•

Posudek předán Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství dne 10.1.2012.

•

Závěry zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku po vyhodnocení dokumentace, obdržených vyjádření a dalších
podkladů doporučuje příslušnému orgánu vydat souhlasné stanovisko s realizací záměru
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ve variantě navržené oznamovatelem v dokumentaci za respektování podmínek
uvedených v tomto stanovisku.
•

Veřejné projednání: bude doplněno na základě jeho konání

•

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti:
Proces posuzování proběhl v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění a vyhlášky MŽP ČR č. 457/2001
Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících
s posuzováním vlivů na životní prostředí.
Vlivy záměru „Hokejová hala Vendryně“ na životní prostředí byly posouzeny ze všech
podstatných hledisek.

Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta:
1. Vyjádření
ČIŽP,
oblastní
inspektorát
Ostrava
ze
dne
4. 11. 2011,
č.j.: ČIŽP/49/IPP/1106629.005/11/VMJ
2. Vyjádření KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ze dne 18. 10. 2011,
čj. HOK/FM-22938/2.5/11
3. Vyjádření Městského úřadu Třinec, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne
3. 11. 2011, čj. 48839/11/ŽPaZ/Ga/246.1
4. Vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství ze dne 25. 10. 2011, čj. ŽPZ/44886/2011/Bal
5. Vyjádření obce Vendryně ze dne 15. 11. 2011, čj.: OÚV/1630/2011/51.1
6. Vyjádření Káňovi, Vendryně 701 ze dne 9.11.2011
7. Vyjádření občanů Vendryně (Blanka Mojová) ze dne 4.11.2011
8. Vyjádření občanů Vendryně (Gabriela Fojciková) ze dne 8.11.2011
9. Vyjádření občanů Vendryně (Jana Káňová) ze dne 4.11.2011

III. Hodnocení záměru
Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska
jejich velikosti a významnosti:
Posuzovaný záměr „Hokejová hala Vendryně“ je lokalizován na nezastavěných
pozemcích poblíž nově vybudovaného hotelu a sportovního areálu.
Při posuzování vlivů záměru na životní prostředí nebyly prokázány významné vlivy na
složky životního prostředí ani na životní prostředí jako celek. Záměr nebude mít významný
vliv na obyvatelstvo, ovzduší a klima, hlukovou situaci, povrchové a podzemní vody, půdu,
horninové prostředí, faunu, flóru, ekosystémy, krajinu, hmotný majetek a kulturní památky.
Znečišťování ovzduší spojené se záměrem odpovídá požadavkům vyplývajícím z příslušných
právních předpisů, technickými a organizačními opatřeními bude minimalizováno.
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Za předpokladu dodržení příslušných právních předpisů na úseku ochrany životního
prostředí a při respektování opatření k ochraně životního prostředí zahrnutých do podmínek
stanoviska je posuzovaný záměr z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí
akceptovatelný.
Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní
prostředí shromážděných v rámci procesu posuzování je zřejmé, že přeshraniční vlivy na
životní prostředí jsou v případě posuzovaného záměru zcela vyloučeny.
Za předpokladu dodržení všech podmínek uvedených v posuzované dokumentaci
včetně jejich rozšíření v rámci posudku, které jsou obsaženy v podmínkách návrhu stanoviska
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, je možné zajistit nekonfliktní realizaci a provoz
oznamovaného záměru z pohledu zákonných i věcných podmínek ochrany životního
prostředí, jeho složek a zdraví obyvatelstva.

Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde
o znečišťování životního prostředí
Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí
v dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno a respektuje požadavky na omezení
respektive vyloučení řady negativních vlivů na životní prostředí z hlediska vlastního provozu
záměru.
Dokumentace a následně i posudek nastiňuje řadu opatření, která pokud budou
dodržena, zaručí realizaci záměru bez výraznějšího ovlivnění jednotlivých složek životního
prostředí.
Detailní řešení s ohledem na požadavky vyplývající z příslušných právních předpisů
a vyjádření bude předloženo v rámci další přípravy záměru pro příslušná řízení k povolení
předmětného záměru. Podrobné technické řešení stavby, včetně všech opatření k ochraně
životního prostředí, bude projednáno s dotčenými správními úřady, dotčenými územně
samosprávnými celky a dalšími účastníky následujících správních řízení ve smyslu zvláštních
právních předpisů v oblasti životního prostředí, veřejného zdraví a stavebního zákona.
Na základě předloženého technického řešení posuzovaného záměru lze konstatovat, že
pro omezení nejvýznamnějších negativních vlivů souvisejících s předloženým záměrem jsou
použity odpovídající technická řešení omezující výstupy do jednotlivých složek životního
prostředí (zejména ovzduší, hluk), případně zabraňující průniku kontaminovaných vod do
povrchových a podzemních vod.
Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů
na životní prostředí:
Příslušná opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých
vlivů záměru na životní prostředí a obyvatelstvo vycházející z procesu posuzování vlivů na
životní prostředí jsou specifikovány níže jako podmínky tohoto stanoviska, včetně povinností
a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí.
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Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí:
Stanovení pořadí variant řešení záměru je v daném případě bezpředmětné, neboť
záměr byl předložen jako jednovariantní. Navrženou variantu je možno hodnotit jako
vyhovující.
Vypořádání vyjádření k dokumentaci:
V rámci předkládaného záměru obdržel příslušný úřad celkem 9 vyjádření
k dokumentaci. Jednalo se o 5 vyjádření dotčených správních úřadů a dotčených územních
samosprávných celků a 4 vyjádření od veřejnosti.
Veškerá vypořádání připomínek vzešlých z obdržených vyjádření jsou komentována
v části V. posudku a všechny požadavky vyplývající z těchto vyjádření byly buď
zpracovatelem posudku odpovídajícím způsobem komentovány, nebo ve formě podmínek
navrženy do stanoviska příslušného úřadu.
Vypořádání vyjádření k posudku:
Bude doplněno na základě obdržených vyjádření.
Stanovisko:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje jako příslušný orgán podle § 21 zákona na základě
oznámení, dokumentace, vyjádření příslušné obce, dotčených orgánů státní správy
a veřejnosti, doplňujících informací, zpracovaného posudku a výsledků veřejného projednání
vydává z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí podle §10 odst. 3 zákona

SOUHLAS NÉ STANOVISKO
k záměru stavby
Hokejová hala Vendryně
ve variantě navržené oznamovatelem
za podmínky realizace opatření navržených ve stanovisku o hodnocení vlivu záměru na
životní prostředí, s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány
v následujících stupních projektové dokumentace stavby a budou zahrnuty jako podmínky
návazných správních řízení.

Podmínky souhlasného stanoviska:
Pro fázi přípravy a výstavby záměru
1. Zpracovat (v rámci plánu organizace výstavby) i soubor organizačních a technických
opatření v etapě výstavby s cílem minimalizovat potenciální nepříznivé vlivy na životní
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prostředí, veřejné zdraví a pohodu obyvatelstva, a to zejména se zaměřením na
následující požadavky:
a) specifikovat opatření k omezení prašných emisí (minimalizování „aktivních
ploch“, které jsou zdrojem prašnosti; skrápění nejvíce exponovaných ploch při
nepříznivých klimatických podmínkách; zakrývání ložných ploch automobilů
dopravujících sypké hmoty a nepřeplňování ložných ploch; omezení doby
skladování sypkých hmot; mechanické čištění všech vyjíždějících vozidel;
vodní čištění komunikací přilehlých k místu stavby, na které se ze staveniště
vyjíždí).
b) organizaci výstavby podřídit pracovní době pro stavební práce a stavební
činnost realizovat v pracovní dny od 7.00 do 20.00 hodin.
c) specifikovat opatření k omezení plynných emisí (organizace dopravy;
využívání stavebních mechanizmů a dopravních prostředků v dokonalém
technickém stavu a omezení jejich zbytečného proběhu).
d) informovat obyvatelstvo v nejbližším okolí záměru o průběhu stavebních prací
a ustanovit kontaktní osobu, na kterou by se mohli občané obracet
s případnými připomínkami, náměty a případnými stížnostmi.
2. Zajistit realizaci protihlukových opatření navržených v hlukové studii - dva kondenzátory
chlazení umístěné na střeše strojovny obestavět ze severozápadní, severovýchodní
a jihovýchodní strany protihlukovou stěnou tl. 100 - 120 mm, výšky cca 3 m navazující
na severovýchodní fasádu haly.
3. Minimalizovat množství odpadů vznikajících v průběhu výstavby i v průběhu provozu
dodržováním technologické kázně a důsledným tříděním jednotlivých druhů odpadů.
4. Pro umístění shromažďovacích prostředků na odpady navrhnout v dalším stupni
projektové dokumentace odpovídající umístění (nepropustné podloží, zastřešení,
uzamykatelný prostor) tak, aby bylo zamezeno smíšení, odcizení nebo úniku odpadů do
životního prostředí.
5. Veškeré vzniklé odpady budou nabízet přednostně k využití oprávněným osobám. Pokud
se nenajde způsob využití odpadů, předávat je k odstranění rovněž výhradně oprávněné
osobě.
6. Na dešťovou kanalizaci odvádějící srážkové vody z parkoviště osadit dostatečně
kapacitní odlučovač ropných látek.
7. Realizovat ozelenění střechy pro snížení odtoku dešťových vod.
8. Pro období výstavby i provozu zpracovat plán opatření pro případ havárie. V objektu
umístit vhodné sanační prostředky.
9. V době výstavby i v době provozu neprodleně odstraňovat jakékoliv úniky a úkapy
závadných látek.
10. v rámci DÚR předložit pasport stávající zeleně na dotčených pozemcích, včetně situace
umístění a návrhu dalšího postupu (kácení, zachování).
11. Kácení vzrostlé zeleně provést v nezbytně nutném rozsahu, nejvýše však v rozsahu
povoleném rozhodnutím o povolení kácení. Realizovat předepsanou náhradní výsadbu.
12. Pro ponechanou zeleň zpracovat opatření k ochraně dřevin (v souladu s ČSN 83 9061
Technologie vegetačních úprav - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při
stavebních pracích).
13. Ozelenění areálu odsouhlasit s orgánem ochrany přírody z hlediska druhové skladby.
14. kácení provést v termínu od 1. listopadu do 31. března, tj. mimo vegetační a hnízdní
období.
15. Při provádění kácení dbát, aby nedošlo k poškození okolních dřevin, ke zraňování
živočichů či poškozování jejich biotopů.
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16. V areálu hokejové haly bude realizována dostatečně rozsáhlá výsadba ochranné zeleně,
která bude sloužit současně i k zachycení resuspendovaných prachových částic.
17. Do navržených parkovacích ploch zakomponovat v rámci možností zeleň, která bude
plnit ekologické (izolační) a estetické funkce.
Pro fázi provozu záměru je oznamovateli doporučeno:
18. Zajistit potřebnou péči o vysazené stromy min. po dobu 8 let po výsadbě, za uhynulé
jedince zajistit včasnou průběžnou dosadbu.
19. Kapalné závadné látky skladovat výhradně na určených zabezpečených místech, tzn.
v objektu technického zázemí, nad záchytnou vanou nebo na nepropustné podlaze bez
kanalizační vpusti. Systém chlazení včetně doplňování chladiva koncipovat tak, aby ani
při jeho poškození nemohlo dojít k úniku závadné látky mimo objekt.
20. Pravidelně školit pracovníky nakládající s používanými nebezpečnými druhy chemických
látek a přípravků a vybavit je ochrannými prostředky.
21. Oznamovatel zajistí v dohodě s orgánem ochrany veřejného zdraví autorizované měření
hluku u nejbližší obytné zástavby ve zkušebním provozu, v případě zjištění překročení
limitů hluku vlivem provozu haly, budou přijata odpovídající organizační opatření nebo
budou realizována potřebná opatření technická.

Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a nenahrazuje
vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Ing. Tomáš Kotyza
vedoucí odboru životního
prostředí a zemědělství
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Přílohy:
Kopie obdržených vyjádření dotčených správních úřadů a územně samosprávných celků
k dokumentaci:
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