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A. Údaje o oznamovateli
Investor

Statutární město Ostrava

Zastoupený

Ing. Zedník Aleš, primátor

Sídlo
IČO
DIČ
Spojení

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
00845451
CZ00845451
tel. 596160182
fax.596118219

Identifikace oprávněného zástupce oznamovatele
Projektant
Sídlo
IČO
DIČ
Statutární zástupce

OSA projekt s.r.o.
Kafkova 1133/10
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
47 15 53 37
CZ 47155337
Ing. arch. Martin Chválek
Ing. arch. Aleš Vojtasík
tel. 595693200
osa@osa-ostrava.cz

B. Údaje o záměru
I. Základní údaje
1. Název záměru
2. Kapacita (rozsah) záměru

Technická infrastruktura v okolí SSČ
Celková plocha
48 967 m2
(včetně dopravního napojení na ul. Zelenou)
Objekt A4 – energetické centrum
215 m2
Parkovací plochy:
Parkoviště v severozápadní části (mezi ulicí Na jízdárně
a objektem SSČ)
97 parkovacích míst
Parkoviště v jihovýchodní části
Celkem
z toho pro ZTP

3. Umístění záměru

60 parkovacích míst
157 parkovacích míst
9 míst

kraj Moravskoslezský
Statutární město Ostrava
Městská část Moravská Ostrava a Přívoz
Katastrální území Moravská Ostrava
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4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry (realizovanými,
připravovanými, uvažovanými)
Záměrem stavby je vybudování technické infrastruktury střediska správních činností
v Ostravě. Pro vlastní objekt Střediska správních činností v Ostravě byla zpracována
samostatná projektová dokumentace a dostavba těchto tří objektů A1, A2, A3 je řešena
samostatně.
Zpracovaná projektová dokumentace řešila pouze dostavbu tří rozestavěných objektů
(dilatační celky A1, A2, A3), které byly původně součástí areálu budov stranických orgánů na
pozemcích p.č. 2634/8 a 2634/10. Na objekty A1, A2, A3 již bylo vydáno územní rozhodnutí
(1985) a stavební povolení. Předmětem projektové dokumentace nebylo řešení technické a
dopravní infrastruktury a vybudování objektu A4 (energoblok). Technická a dopravní
infrastruktura včetně objektu A4 je řešena samostatně a je předmětem tohoto oznámení o
posuzování vlivů stavby na životní prostředí. Vzhledem k tomu, že technická infrastruktura je
určena pro provoz objektu Střediska správních činností a stavba navazuje na stávající objekty,
které jsou v území v provozu, jsou tyto rámcově zahrnuty v předloženém oznámení.
Pozemky dotčené výstavbou se nacházejí v k.ú. Moravská Ostrava. Pozemky na nichž se
nachází vlastní budova Střediska správních činností mají celkovou rozlohu 21 267,00 m2,
plocha celková (technická infrastruktura činí 48 967 m2).
Středisko správních činností bude realizováno jako dostavba rozestavěného objektu
realizovaného ve druhé polovině 80-tých let minulého století maďarským systémem
spouštěných stropů Lift-form. Byla realizována pouze hrubá stavba tvořená železobetonovou
základovou deskou s patkami, ocelobetonovými nosnými sloupy, kazetovými stropními
deskami z monolitického ŽB a ztužujícími ŽB jádry. Nad úrovní nejvyšší stropní desky byly
vyzděny konstrukce vymezující strojovny VZT a výtahů a osazeny ocelové svařované rámy,
které měly sloužit jako nosná konstrukce pro falešnou kapotáž VZT jednotek a potrubí na
střeše.
Stav objektu a navazujících ploch je zřejmý z fotodokumentace na titulní straně a na
následující straně.
Vlastní stavba technické infrastruktury zahrnuje vybudování dvou parkovišť a jejich
dopravního napojení a vybudování inženýrských sítí (přeložky, napojení) a objekt A4
(energoblok).
Z hlediska Územního plánu města Ostravy jsou předmětné pozemky součástí lokality určené
pro zástavbu vyšší občanskou vybaveností. Návrh je v souladu se závaznou ÚPD.
Zájmové území je dopravně napojeno na ulici 28.října prostřednictvím ulice Na jízdárně
(parkoviště v severozápadní části území) a prostřednictvím ulice Zelená (parkoviště pro
zaměstnance v jihovýchodní části zájmového území).
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Jak je zřejmé z následující fotodokumentace a fotodokumentace uvedené na titulní straně,
převážná část prostoru pro řešení technické infrastruktury je v současnosti zatravněnou
plochou (plocha pro parkoviště v severozápadní části prostoru), neudržovanou plochou
s náletem dřevin a plevelnou složkou (sníženina v prostoru jihovýchodním určená pro
parkoviště v jihovýchodní části předmětného území).

Stavba technické infrastruktury řeší napojení objektu Střediska správních činností a respektuje
stávající provozované objekty Okresní správy sociálního zabezpečení a Finanční ředitelství a
jejich infrastrukturu. Pro oba objekty jsou v území k dispozici stávající parkovací plochy. Pro
objekt Okresní správy sociálního zabezpečení je parkoviště situováno v jihovýchodním
směru v počtu 57 parkovacích míst, pro provoz Finančního ředitelství parkoviště západně od
uvedeného objektu mezi objektem Finančního ředitelství a silnicí Na jízdárně. Parkoviště
zahrnuje 64 parkovacích míst.
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Místo situování záměru „Technická infrastruktura v okolí SSČ“

Parkoviště

Administrativní budova

Parkoviště

Ulice Na jízdárně
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5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a
hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Lokalita určená pro realizaci záměru se nachází v městském obvodu Moravská Ostrava,
v území určeném pro zástavbu vyšší občanskou vybaveností.
Realizace záměru má přispět k rozvoji území. Technická infrastruktura bude sloužit pro
provoz administrativní budovy, která má být vizitkou investora a současně má vytvořit
příjemné a motivující pobytové a pracovní prostředí pro jak pro občany tak i pro
zaměstnance.
Urbanistické řešení je v souladu se závaznou ÚPD. Svou atraktivní polohou a vazbou na
okolní architekturu je lokalita určena pro zástavbu na vysoké architektonicko – urbanistické
úrovni s požadavkem dobrého provozně funkčního řešení.
Středisko správních činností MMO bude součástí administrativně-správního a kulturního
centra, které postupně vzniká kolem ulice 28.října.
V současné době se v jeho bezprostřední blízkosti nacházejí budovy Finančního ředitelství
Ostrava, Okresní správy sociálního zabezpečení, hejtmanství Moravskoslezského kraje,
objekt kulturního domu a polyfunkční dům.
V řešené lokalitě se zároveň připravuje výstavba budovy Moravskoslezské vědecké knihovny,
resp. dalších objektů integrujících bydlení a kancelářské prostory.
Rozestavěný objekt tvořený třemi dilatačními celky (A1, A2, A3) budovaný před rokem 1989
původně pro potřeby KV KSČ byl vybrán mimo jiné také z důvodu jeho situování. Nachází se
v lokalitě určené pro výstavbu vyšší občanské vybavenosti, která je snadno dostupná
prostředky MHD ze všech obvodů města Ostravy.
Varianty
Pro variantní posouzení stavby by mohly být zvažovány následující varianty :
1. Aktivní nulová varianta
2. Pasivní nulová varianta
3. Varianta umístění v jiné lokalitě
4. Varianta předkládaná oznamovatelem
Pasivní nulová varianta
Varianta nulová by předpokládala ponechání plochy v současném stavu. Nulová varianta je
možná, ale neumožňuje realizovat úpravu objektu v současnosti s výrazně negativním
vzhledem v centru města v prostoru určeného pro vyšší občanskou vybavenost. Prostor
negativně ovlivňuje provoz stávajících objektů, zejména estetickou charakteristiku území.
Technická infrastruktura, která je předmětem tohoto posouzení z hlediska vlivů na životní
prostředí, je zabezpečením provozu stavebního objektu, proto je součástí řešení nebo
ponechání uvedeného objektu ve stávajícím stavu.
Aktivní nulová varianta
Aktivní nulová varianta znamená odstranění nepříznivého objektu v prostoru. Jelikož jde o
prostor, utčený pro stavbu vyšší občanské vybavenosti a objekt je možné s uplatněním
moderní architektury upravit a realizovat jeho začlenění do prostoru, je řešení úprav prostoru
adekvátní nákladům na zabezpečení příznivého využití prostoru. I pro uvedenou variantu
platí, že technická infrastruktura, která je předmětem tohoto posouzení z hlediska vlivů na
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životní prostředí, je zabezpečením provozu stavebního objektu, proto v případě aktivní nulové
varianty by znamenal uvedená varianta nerealizaci posuzované stavby technické
infrastruktury.
Varianta - umístění v jiné lokalitě
Pro účely posouzení lze předpokládat možnost realizovat záměr v jiné lokalitě. Investor po
důkladném zvážení možností s takovou variantou pro objekt technické infrastruktury
nepočítá.
Varianta předkládaná oznamovatelem
Žádná činnost související se stavebními pracemi není ekologicky optimální, může být
ekologicky přijatelná. Za ekologicky přijatelnou lze považovat tu činnost, která eliminuje
nepříznivý vliv jednotlivých záměrů na životní prostředí a zároveň umožňuje realizaci záměru
investora a v konečném důsledku i zájmu širších vrstev obyvatelstva.
V případě zájmové lokality je třeba vzít v úvahu stávající stav území a jeho připravenost pro
obdobná řešení a stavbu provést tak, aby odpovídala požadavkům na minimalizaci vlivů
provozu na životní prostředí v oblasti stavební i provozní a zároveň umožňovala řešení stavby
objektu Střediska správních činností a současně i jeho technické infrastruktury.
Minimalizace vlivu řešení technické infrastruktury a provozu je technicky realizovatelná a je
nutné určit parametry minimalizace impaktů souvisejících s jejím provozem.
Variantu navrhovanou oznamovatelem je možné považovat za ekologicky optimální a
vhodnou za předpokladu uplatnění všech doporučení a navrhovaných opatření.
Připravovaná technická infrastruktura bude řešena v souladu s možným dopravním napojením
území s možností omezení provozu na ulici Zelená a napojením na dopravní systém města.
Záměr realizace technické infrastruktury pro realizaci Střediska správních činností ve stadiu
řešení respektuje rozmístění jednotlivých stávajících staveb a připravovaných záměrů. Záměr
technické infrastruktury Středisko správních činností z hlediska dopravního napojení a
zabezpečení parkovacích ploch a inženýrských sítí neomezuje ostatní stávající ani
připravované činnosti a stavby v území.
Realizací záměru nedojde k podstatným změnám, které by ovlivňovaly komplexní ráz
připravovaného řešení celého území.

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Místo, kde je připravována dostavba objektu Střediska správních činností a její technické
infrastruktury se nachází v prostoru jižně od ulice 28.října v Moravské Ostravě mezi ulicemi
Zelená a Na jízdárně v prostoru s ostatními stávajícími správními objekty a připravovanými
objekty – Moravskoslezská vědecká knihovna.
Základní ukazatele objektů A1 – A4 (staveb pro něž je technická infrastruktura
připravována).
Zastavěná plocha

2 173 m2

Kancelářská plocha

3 950 m2

Veřejně přístupné plochy, přepážkové haly
Zasedací místnosti, učebny, víceúčelový sál
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA V OKOLÍ SSČ

2 254 m2
995 m2
Ing.Jarmila Paciorková
04/2005

12
Odbytový prostor bufetu - 66 míst

185 m2

Plocha archivů

513 m2

Plocha energocentra

215 m2

Počty zaměstnanců
Pracoviště front-office

83

Pracoviště back-office

195

Call-centrum

42

Vedení SSČ

5

Pracoviště informatiků

8

Ostatní pracoviště

5

Celkový počet včetně rezervy

338

Nadzemní podlaží střediska jsou navržena pro administrativu a některé doplňkové služby. Na
střeše je umístěna část technologických zařízení. V podzemním podlaží jsou situovány
technické provozy zajišťující provoz objektu a skladové zázemí.
Charakteristika budoucího provozu objektu (pro možnost posouzení technické infrastruktury
zabezpečující provoz objektu)
Jedná o administrativně-správní objekt v jehož prostorách budou umístěny některé odbory
Magistrátu města Ostravy - část odboru dopravy, komunálních služeb, odbor vnitřních věcí,
živnostenský úřad a budou zde rovněž prostory Městské policie.
Vstup je řešen pro dva hlavní komunikační proudy. Jeden tvoří chodci přicházející převážně
od zastávek tramvají MHD na ulici 28.října a ze směru od centra. Druhý ze směru od budovy
krajského úřadu a parkoviště mezi ulicemi Na jízdárně a 28.října. Prostor parkoviště
v jihovýchodní části je řešen jako parkoviště pro zaměstnance. Toto řešení zabezpečuje
omezení dopravy na ulici Zelená v průběhu dne (příchod a odchod na pracoviště).
Návrh respektuje skutečnost, že řada činností při zpracování žádostí vyžaduje přímou vazbu
na poměrně rozsáhlé zázemí spisoven. Rovněž stávající legislativní předpisy upravují do jisté
míry styk s občanem v rámci jednotlivých administrativních úkonů resp. správních řízení.
Záměr řešení stavby „Technická infrastruktura SSČ“ bude zahrnovat následující stavební a
provozní objekty:
Stavební objekty
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO

101
102
103
103.1
103.2
103.3
104
105
106
107
108
109

HTÚ
Demolice
Přeložky
Přeložka kanalizace
Přeložka vody - ul. 28. října
Přeložka vedení Českého Telecomu a.s.
Přípojka vody
Kanalizace
Přípojka horkovodu
Přípojka VN
Telefonní přípojka
Veřejné osvětlení
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SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO

110
111
112
113
114
115
116
117

Opěrné zdi
Objekt A4 – energetické centrum
Komunikace a zpevněné plochy
KTÚ a sadové úpravy
Drobná architektura a uliční mobiliář
Úprava podjezdu
Úprava vnitrobloku
Odlučovač tuků

Provozní soubory
PS 111.5
Energetické centrum
Výše uvedené objekty (SO, PS) charakterizují řešenou stavbu s vymezením možného rozsahu
řešené problematiky.
Technická infrastruktura
V souvislosti s realizací objektů technické a dopravní infrastruktury souvisejících se stavbou
SSČ bude provedena při přípravě stavby demolice rozestavěného objektu „D“, demontáž
drátěného a plechového oplocení, rozebrání živičných vozovek, demolice stávajícího
podjezdu před vstupem do budovy Finančního ředitelství Ostrava (SO 115), rozebrání
živičných chodníků v prostoru mezi ulicí 28.října a objektem SSČ. Zabezpečena bude
stávající kanalizace DN 300 a DN 400 v severní a východní části objektu SSČ (po provedení
přeložky nefunkční) - šachty budou odbourány do výšky 1,0 m pod upravený terén a
zabetonovány (celkem 8 ks), nefunkční kanalizace bude zafoukána popílkobetonem, v případě
odkopání kanalizace při výstavbě bloku A4 bude příslušný úsek vybourán, suť bude odvezena
na určenou skládku a stávající vodovod DN 100 LT a část DN 250, který je veden v souběhu
s ulicí 28. října, bude zafoukán popílkobetonem.
Inženýrské sítě
Středisko správních činností bude napojeno na inženýrské sítě připravované v rámci stavby
Technická infrastruktura SSČ v následujícím řešení:
Vodovody a kanalizace
Přípojka vody bude napojena na projektovanou přeložku vodovodu pro veřejnou potřebu,
která je navrhována v souběhu s ulicí 28. října. Bude přivedena do místnosti s hlavním
uzávěrem vody, kde bude osazena vodoměrná souprava.
Dle konzultace s pracovníky a.s. OVAK (zaručený tlak ve vodovodní síti 0,3 MPa) a po
ověření provozu sousedních objektů (Finanční ředitelství, Okresní správa sociálního
zabezpečení) je navrhována v rámci vnitřních rozvodů posilovací stanice.
Průměrná denní potřeba vody bude činit 0,31 l.s -1 , celková roční potřeba vody 700
m 3 rok -1
Splaškové vody budou odvedeny do projektované přeložky jednotné kanalizace DN 300, DN
400, dále do jednotné stoky DN 1200 ve správě a.s. OVAK.
Likvidace splaškových vod bude na ÚČOV Ostrava – Přívoz.
Jedná se o běžné splaškové vody, jejichž znečištění by v žádném případě nemělo překročit
limitní hodnoty, uvedené v platném kanalizačním řádu a.s. OVAK Ostrava.
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA V OKOLÍ SSČ

Ing.Jarmila Paciorková
04/2005

14

Na oddílné tukové přípojce z kuchyně bude osazen lapač tuků, který je předběžně navrhován
vzhledem k důležitosti a exponovanosti území s dostatečnou rezervou (maximálně 400 jídel,
max. průtok 4 l.s-1). Na odtoku z odlučovače tuků bude znečištění max. 60 mg
extrahovatelných látek.l-1.
Do přeložky kanalizace (jednotné) a dále do jednotné kanalizace DN 1200 situované
v souběhu s Polyfunkčním domem budou svedeny dešťové vody ze zastřešení Střediska
správních činností a vnitrobloku, ze zpevněných ploch a spádového území vnitrobloku,
zpevněných nástupních ploch podél objektu SSČ a z parkoviště situovaného západně od
objektu SSČ.
Přípojky z objektu SSČ budou napojeny do překládané jednotné kanalizace. Dešťové vody ze
zpevněných ploch vnitrobloku a západního parkoviště budou odvedeny do koncové šachty
přeložky kanalizace.
Kvalita dešťových vod na odtoku z parkoviště nepřesáhne limity uvedené v kanalizačním
řádu kanalizace pro veřejnou potřebu Statutárního města Ostrava, tabulka č. 3/II – přípustná
míra znečištění s vyústěním na ČOV, to je 10 mg.NEL.l-1. Po smísení s ostatními dešťovými
vodami bude znečištění v koncovém úseku přeložky kanalizace činit max. 2,2 mg.NEL.l-1.
Přímo do jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu DN 1200 ve správě a.s. OVAK, která je
situována v souběhu s Polyfunkčním domem budou svedeny dešťové vody z projektovaného
parkoviště situovaného u jihovýchodně od objektu SSČ.
Zásobování teplem
Potřeba tepla bude zajištěna napojením na horkovodní rozvody v majetku Dalkia a.s. ve
stávající horkovodní šachtě u ulice 28.října. Trasa horkovodní přípojky bude vedena
v chodníku a zpevněných plochách. Vstup horkovodní přípojky do objektu bude ve
výměníkové stanici. Roční potřeba tepla bude činit celkem 6 048 GJ.
Zásobování el. energií
Objekt bude napojen na stávající distribuční síť SME a.s. 22kV samostatnou přípojkou
tvořenou kabelovou smyčkou do nové trafostanice.
Zásobování el. energií stavby objektu Střediska správní činnosti je navrženo vybudováním
vestavné odběratelské trafostanice 22/0,4kV o výkonu 2x1000kVA. Trafostanice bude
situována v dilatačním celku A4 v energetickém centru. Objekt bude napojen na stávající
distribuční kabelovou síť SME a.s. 22kV přípojkou tvořenou kabelovou smyčkou z vedení
22kV č.846. Celkový předpokládaný instalovaný příkon bude činit 1 972kW (950kW – VZT).
Předpokládané výpočtové zatížení max. 1 300kW.
Energetické centrum je samostatný dilatační celek je situován do prostoru mezi objektem A3
a ulici 28.října. Celý se nachází pod úrovní terénu a je v něm umístěno energetické centrum
zajišťující dodávku elektrické energie pro všechny řešené objekty SSČ (A1-A3).
Výše uvedené řešení zabezpečení inženýrských sítí je řešeno pro připravované další stavby v
území, tedy i pro možnost napojení objektu Moravskoslezské vědecké knihovny. Realizace
záměru respektuje možnost napojení pro ostatní objekty včetně parkovacích míst.
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Dopravní napojení, parkoviště
Území je vzhledem ke své poloze nedaleko městského centra poměrně dobře obslouženo
systémem MHD. Ulicí 28. října a Vítkovickou jsou vedeny tramvajové linky zajišťující přímé
spojení s většinou městských obvodů (Poruba, Svinov, Třebovice, Ostrava - Jih, Výškovice,
Moravská Ostrava a Přívoz, Mariánské Hory, Vítkovice, Kunčičky, Kunčice, část Slezské
Ostravy).V okruhu cca 300 m jsou po místních komunikacích vedeny autobusové linky DPO
a.s. Na náměstí Republiky se nachází konečná řady trolejbusových linek.
Ve vzdálenosti cca 400 m od SSČ se nachází areál autobusového terminálu a nádraží ČD
Ostrava – střed.
Komunikace a zpevněné plochy pro pěší před střediskem správních činností budou napojeny
na chodníkový skelet území – chodník podél ul. 28. října a ulice Na jízdárně. Zpevněné
plochy mezi objektem SSČ a ulicí 28.října poskytují dostatečný rozptylový prostor před
hlavními vstupy.
Podél ulice 28.října vede ze směru od Mariánských Hor cyklistická stezka, která v současné
době odbočuje v prostoru křižovatky ulic 28.října – Jízdárenská do sadu M. Horákové a
pokračuje směrem k ulici Varenské.
Pro SSČ budou vybudována dvě parkovací plochy v jihovýchodní části zájmového území
(mezi polyfunkčním domem a SSČ) – parkovací plocha 60 parkovacích stání a v západní
části území v blízkosti křižovatky ulic 28. října a ulice Na Jízdárně – 97 parkovacích stání.
Celkem je navrženo 157 kolmých stání. Pro ZTP je vymezeno 9 parkovacích míst (3,5 m x
5,0 m, příčný sklon do 5%, vybavení příslušným dopravním značením).
Počty stání na parkovacích plochách (Technická infrastruktura v okolí SSČ):
Kolmá stání o rozměrech 2.4 m x 5.0 m
:
148 stání
Vyhrazená stání ZTP 3.5 m x 5.0 m
:
9 stání (min.5% z celkového
počtu)
Rozčlenění
Parkoviště v severozápadní části
(mezi ulicí Na jízdárně a objektem SSČ)
97 parkovacích míst
Parkoviště v jihovýchodní části
Celkem

Stávající parkovací plochy
Parkoviště u Okresní správy sociálního zabezpečení
Parkoviště u Finančního úřadu

60 parkovacích míst
157 parkovacích míst
z toho pro ZTP 9 míst

57 míst
64 míst

Zásobování SSČ s výjimkou bufetů bude prováděno denně, zásobovacími vozidly různé
velikosti podle druhu zboží a dodavatele. Průměrný počet zásobovacích vozidel je
předpokládán cca 10 denně.
Manipulace se zbožím je přizpůsobena tvaru velikosti a druhu dodávaného zboží (zboží je
dodáváno na paletách nebo v přepravních kontejnerech).
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Manipulace z nakládacího prostoru do skladů je vzhledem k charakteru materiálů prováděna
ručně s pomocí drobné mechanizace.

V případě stavebních objektů technické a dopravní infrastruktury, které jsou předmětem
tohoto oznámení, budou zvoleny vhodné povrchy zpevněných ploch, prvky uličního
mobiliáře, osvětlovacích těles veřejného osvětlení a celkové konečné barevné řešení.
Velká frekvence chodců na tomto exponovaném území vyžaduje realizovat výsadby
okrasných dřevin do vyvýšených záhonů nad terén, které zamezí zkratkovitým průchodům.
Současně mohou být zídky využity k umístění laviček pro krátkodobý odpočinek.
Kosterními dřevinami zde bude stromové patro, doplněné nízkými a půdopokryvnými
dřevinami. Keře překryjí celý povrch záhonů a vytvoří vyšší i barevnější hmotu zeleně.
Stromy a keře budou rovněž měnit v průběhu vegetace svůj vzhled – jarní kvetoucí aspekt
bude nahrazen barevným olistěním během vegetace a pak následuje podzimní vybarvení
dřevin s barevnými plody. Druhová skladba bude specifikována v dalším stupni PD.
Na ploše parkoviště jsou navrženy ostrůvky, v nichž budou do středu vysázeny stromy. Uvnitř
vnitrobloku, prostoru vymezeném objekty Finančního ředitelství Ostrava, Okresní správy
sociálního zabezpečení a Střediska správních činností MMO se střetávají dvě funkce. Jedna
jeho část bude sloužit jako zásobovací dvůr SSČ, druhá je uvažována jako odpočinková zóna
s možností průchodu. Od prostoru zásobovacího dvora bude tato klidová část oddělena plnou
zdí, která bude porostlá popínavou zelení.
Navržený způsob realizace záměru a jeho provozu a začlenění do území je řešen tak, aby vliv
na životní prostředí byl minimalizován.. Stav hlukové zátěže a škodlivin do ovzduší je řešen
(posouzen) hlukovou a rozptylovou studií.
Navržené technické i stavební a technologické řešení je v souladu s požadavky na obdobná
zařízení a stavby. Navržena je stavba přiměřeným způsobem začleněna do stávající lokality
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s ohledem na okolní objekty a dopravní charakteristiky území. Technické řešení jednotlivých
stavebních a funkčních prvků je řešené účelně s optimalizací využití doprovodných ploch a
technologických požadavků. Parkoviště je řešeno s ohledem na zabezpečení eliminace vlivů
z provozu vozidel i v případě havarijního stavu vzniklého v souvislosti zejména s provozem
vozidel.

7. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj
Moravskoslezský
Město
Statutární město Ostrava
Městská část
Moravská Ostrava
Ovlivnění jiných správních území se nepředpokládá.

8. Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č.1
k tomuto zákonu
Záměr spadá dle zákona č. 100/2001 Sb., přílohy č. 1, do kategorie II, podle §7 pod
zjišťovací řízení – předmět posouzení je zařazen dle 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.
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II. Údaje o vstupech
1. Zábor půdy
Stavba (technická infrastruktura) bude realizována na následujících pozemcích v
k.ú. Moravská Ostrava, které jsou ostatními plochami a zastavěnými plochami:
Tabulka č.1
P.č.
2634/8
2634/10
2634/17
2639/12
2639/17
2701/1
2727/2
2832/1
3594/1
3594/7
3594/9
3594/19

Kultura
ostatní plocha
zastavěná plocha a nádvoří

Výměra (m2)
18 221
3046

ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní komunikace
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
Silnice
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

2360
1322
2479
260
1540
12 008
5722
983
917
59

Vlastník
Statutární město Ostrava
Statutární město Ostrava
Česká republika - Česká správa soc.
zabezpečení
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Statutární město Ostrava
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
MSK
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Statutární město Ostrava
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

V rámci projektu bude rozsah stavby (záborový elaborát) přesně vymezen včetně rozčlenění
ploch a záborů pozemků pro stavbu a inženýrské sítě.
Nedojde k záboru zemědělského půdního fondu.
Půda určená k plnění funkce lesa
Půda určená k plnění funkce lesa nebude záměrem dotčena.

2. Odběr a spotřeba vody
Pitná voda
Přípojka vody bude napojena na projektovanou přeložku vodovodu pro veřejnou
potřebu, která je navrhována v souběhu s ulicí 28. října.
Přípojka vody bude přivedena do místnosti s hlavním uzávěrem vody, kde bude osazena
vodoměrná souprava. V rámci vnitřních rozvodů je navržena posilovací stanice.
Zajištění vnější požární vody je navrženo z projektované přeložky vody DN 250
(v souběhu s ulicí 28. října).
Potřeba pitné vody
Výpočet potřeby vody byl proveden dle směrnice č.9/73 MLVHZ a vychází
z následujících údajů o předpokládaném provozu.
Celkový počet zaměstnanců včetně rezervy
z toho zaměstnanci běžní (čisté provozy)
z toho zaměstnanci s předpokladem sprchování
bufet
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Počet návštěvníků, kteří použijí socïální zařízení
Předpokládá se dvousměnný provoz.
Výpočtové specifické potřeby vody
Zaměstnanci v čistých provozech
Zaměstnanci s předpokladem sprchování
Bufet
Sociální zařízení

600 osob

30
60
50
60
10

l.os-1sm-1
l.os-1sm-1
l.jídlo-1
l.os.sm-1
l.os-1

26,76 m3d-1
0,31 l.s-1
33,45 m3d-1
0,39 l.s-1

Průměrná denní potřeba vody
Maximální denní potřeba vody
Maximální průtok vody v potrubí
(dle ČSN 73 6655)
Roční potřeba

5,5 l.s-1
7 400 m3rok-1

Potřeba požární vody
Potřeba požární vody pro vnitřní požární zásah
≤ 2,2 l.s-1
Pro vnější požární zabezpečení budou osazeny 2 nadzemní hydranty DN 100.
Řešena bude požární nádrž. Požární nádrž bude mít dle požárního specialisty minimální
užitnou kubaturu 260 m3. Bude umístěna jižně od administrativních objektů částečně
pod komunikací, částečně pod parkovištěm. Navržena je monolitická kruhová
železobetonová nádrž o vnitřním průměru 12,0 m a celkové světlé výšce 3,0 m (užitná
výška cca 2,4 m).
Nepředpokládá se odběr vody pro výrobní účely.

3. Surovinové a energetické zdroje
Při výstavbě a provozu nebudou používány suroviny nebo materiály, které by mohly
způsobit negativní ovlivnění životního prostředí nebo zdraví obyvatel.
Specifikace a vyčíslení množství stavebních materiálů budou součástí stavebního
projektu.
Vytápění
Potřeba tepla bude zajištěna napojením na horkovodní rozvody v majetku Dalkia a.s. ve
stávající horkovodní šachtě u ulice 28.října. Trasa přípojky bude vedena v chodníku a
zpevněných plochách, její vstup do objektu bude ve výměníkové stanici.
Potřeba tepla
Tepelná ztráta objektu
Potřeba tepla pro VZT
Potřeba tepla pro ohřev TUV
Roční potřeba tepla celkem

275 kW
480 kW
100 kW
6 048 GJ
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Elektrická energie
Objekt bude napojen samostatnou přípojkou tvořenou kabelovou smyčkou do nové
trafostanice na stávající distribuční síť SME a.s. 22kV.
Zásobování el. energií stavby objektu Střediska správní činnosti je navrženo vybudováním
vestavné odběratelské trafostanice 22/0,4kV o výkonu 2x1000kVA. Trafostanice bude
situována v dilatačním celku A4 v energetickém centru.
Celkový předpokládaný instalovaný příkon
Předpokládané výpočtové zatížení max.

1 972kW (950kW – VZT)
1 300kW

Slaboproud
Přípojka objektu je navržena kabelem přes kabelovou komoru u Finančního ředitelství a
následně připravenou chráničkou pod stávajícím parkovištěm do zeleného pásu v celkové
délce cca 70m a následným odbočením k objektu SSČ.
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4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Komunikační připojení
Objekt technické infrastruktury je napojen na městskou komunikační síť. Příjezd je řešen
z ulice 2.října napojením prostřednictvím ulice Na jízdárně (parkoviště v severozápadní části
území) a prostřednictvím ulice Zelená pro zaměstnance.
Hodnoty dopravní zátěže (širší územní vztahy – dopravní napojení na komunikační systém)
vycházejí ze sčítání dopravy provedeného v roce 2 000 (údaje poskytnuté ŘSD- Ředitelstvím
silnic a dálnic ČR) ukazují, že nejblíže situované sčítání bylo provedeno
Ve sčítacím místě
7-3213
15 835
7-0423
12 634
DOPRAVNÍ INTENZITY (dle sčítání dopravy na dálniční a dálniční síti v roce 2000)

Tabulka č. 2
Silnice
II/479
II/479

Úsek
7-3213
7-0423

T
713
940

O
15081
11650

M
41
44

S
15835
12634

Vysvětlivky:
T
těžká motorová vozidla a přívěsy
O
osobní a dodávkové automobily
M
jednostopá motorová vozidla
S
součet všech motorových vozidel s přívěsů
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Intenzita dopravy v roce 2000 – ul. 28 října
Tabulka č.3
Druh vozidla
O
N1
N2
N3
NS
A

Popis
osobní a dodávkové automobily
lehká nákladní vozidla (do užitečné hmotnosti 3 t)
střední nákladní vozidla (užitečné hmotnosti 3 - 10 t)
těžká nákladní vozidla (užitečné hmotnosti nad 10 t) včetně
tahačů návěsů
návěsové soupravy
Autobusy

Celoroční průměr za 24
hodin v r. 2000
11650
609
168
53
1
98

Intenzita dopravy ve špičkovou hodinu je stanovena jako 1/10 celodenní intenzity.
Intenzita dopravy na ul. 28 října je pro výpočet navýšena o předpokládaný maximální nárůst
intenzity dopravy po uvedení parkovišť do provozu, tj. celkem o 157 osobních vozidel za
hodinu.
Intenzita dopravy na ulicích Na Jízdárně a Zelená byla zjištěna místním šetřením, které se
konalo dne 29.3.2005 (úterý) mezi 14:00 a 15:00, tj. v době předpokládané dopravní špičky.
Informace o intenzitě dopravy jsou uvedeny v následující tabulce:
Zjištěná hodinová intenzita dopravy
Tabulka č.4
Osobní
automobily

Lehké
nákladní
automobily

Těžké nákladní
automobily

Autobusy

ul. Jízdárenská

428

22

0

0

ul. Zelená

228

8

0

0

Úsek

Pro výpočet je předpokládáno, že během jedné hodiny maximálního provozu (ranní a
odpolední dopravní špička) bude využita celá kapacita parkovišť, tj. celkem 157 osobních
automobilů. Do výpočtu u hlukové a rozptylové studie je zahrnut příjezd od ul. 28. října,
pohyb po příjezdových komunikacích k parkovacím místům a pohyb vozidel při parkování.
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Pro výpočet byla lokalita rozdělena na několik úseků, na kterých byl modelován pohyb
automobilů. Tyto jsou znázorněny na obrázku:

1
2

3
7
4

8
6
5

Hodinová intenzita dopravy a předpokládaná rychlost vozidel
Tabulka č.5

657

Lehké
nákladní
automobily
31

Těžké
nákladní
automobily
11

50

657

31

11

5

3. ul. Na Jízdárně - sever

30

576

22

0

0

4. ul. Na Jízdárně - jih

50

482

22

0

0

5. ul. Zelená

30

282

8

0

0

6. ul. Na Široké

30

228

8

0

0

7. příjezd k parkovišti od ul.
Na Jízdárně

20

94

0

0

0

8. příjezd k parkovišti od ul.
Zelená

30

54

0

0

0

Úsek

Rychlost
[ km/hod ]

Osobní
automobily

1. ul. 28 října – směr západ

50

2. ul. 28 října – směr východ

Autobusy

Dále je do výpočtu u hlukové a rozptylové studie zahrnut pohyb vozidel na ploše parkoviště
při rychlosti 20 km/hod a parkování vozidel: 1 vozidlo na 1 parkovací stání. Při parkování je
předpokládána rychlost 5 km/hod, která zahrnuje i zastavení či rozjezd vozidla.
Nízká předpokládaná rychlost na ulici Zelená je dána charakterem komunikace, kde po obou
stranách parkují vozidla a tímto je ulice zúžená.
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II. Údaje o výstupech
1. Množství a druh emisí do ovzduší
Při výstavbě
Plošné zdroje emisí
Plošným zdrojem znečištění ovzduší v době výstavby budou zejména emise poletavého
prachu na ploše odpovídající výměře staveniště. Tyto emise budou vznikat pojezdem
nákladních automobilů na komunikacích a v prostoru staveniště a provozem stavebních
mechanismů při zemních pracích. Projevy zvýšené prašnosti jsou běžným projevem pro
každou stavební činnost. Prašnost související se stavební činností je nepravidelná, krátkodobá
a z hlediska imisních koncentrací nahodilá. Působení plošného zdroje bude přechodné - doba
přípravy staveniště a zemních prací s produkcí sekundární prašnosti patrně nepřekročí období
5 – 7 měsíců a bude možno ji podle potřeby minimalizovat kropením rizikových míst.
Rozsah stavební činnosti při přípravě území není významného rázu, bude časově omezen na
dobu vlastní realizace stavby.
Zpracování programu organizace výstavby bude v lokalitě významným eliminujícím faktorem
s ohledem na stávající stav 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 0,3 – 0,4
t/stavbu. Prašnost se může projevit především za nepříznivých klimatických podmínek a při
špatné organizaci práce. Organizace práce bude významným faktorem eliminace možných
vlivů.
Emise z dopravy při výstavbě
V době výstavby dojde k přechodnému nárůstu intenzity průjezdů způsobenému přesunem
stavebních hmot. Navýšení bude představovat cca 10 průjezdů/8 hod. Zvýšení množství emisí
z liniového zdroje se předpokládá v řádu desítek kg za celou dobu výstavby, což je únosné
množství.
Pro posouzení vlivu provozu souvisejícího s provozem objektu střediska správních činností,
zejména související dopravou na okolní prostředí a dosah vlivu na trvalou zástavbu a ovzduší
v území je zpracována rozptylová studie imisní situace – Technické služby ochrany ovzduší
Ostrava spol. s r.o. v 02/2005.
Imisní charakteristika lokality
Imisní situace lokality je ovlivněna přenosem imisí ze zvláště velkých zdrojů znečišťování
v Ostravě (Vítkovice, Mittal Steel, koksovny), a dále pak z dopravy na ulici 28.října, která je
dominantní v této oblasti.
Pro znázornění stávající situace jsou níže uvedeny koncentrace znečišťujících látek, naměřené
měřicím programem TOFFA (ČHMÚ č. 1061 Ostrava-Fifejdy) v roce 2003. Souhrnné údaje
za rok 2004 nejsou v době zpracování studie k dispozici. Reprezentativnost měření je pro
okrskové měřítko (0,5 až 4 km), cílem stanice je stanovení repr. konc. pro osídlené části
území.
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Koncentrace znečišťujících látek v r. 2003 [ µg/m3 ]
Tabulka č.6
KMPL
(Staré číslo ISKO a
název)

Max. hodinová
koncentrace
NO2

Průměrná
roční
koncentrace
NO2

Max. denní
koncentrace
PM10

Průměrná
roční
koncentrace
PM10

Max. denní
osmihod.
klouzavý
průměr CO

149,3
299,5
TOFFA
30,3
56,7
(1061 Ostrava-Fifejdy)
(19 MV: 109,9)
(36 MV: 108,3)
1)
Pozn.: Hodnoty pro průměrné denní koncentrace jsou uvedeny jako maximální z celého roku
2)
19 (36) MV: 19. (36.) nejvyšší naměřená hodnota

3 494

Benzen je v Ostravě měřen pouze v městské části Ostrava – Přívoz. Zde je měření velmi silně
ovlivněno těžkým průmyslem a nelze tedy měřené hodnoty vztahovat jako pozaďové pro
posuzovanou lokalitu. Programem TOFFA bylo zahájeno měření benzenu od 1.1.2004, údaje
za rok 2004 však dosud nejsou k dispozici.
Ostrava je uvedena v příloze č. 11 k nařízení vlády č. 350/2002 Sb. (ve znění nařízení vlády
č.60/2004) jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Jsou zde překračovány imisní
limity PM10, benzenu, benzo(a)pyrenu a arsenu pro ochranu zdraví lidí.
Imisní limity pro znečišťující látky
V současné době jsou platné imisní limity, stanovené Nařízením vlády č. 350/2002 Sb.,
kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a
řízení kvality ovzduší. 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.7
Aritmetický průměr / 1 h

Aritmetický průměr / 24 h

Aritmetický průměr
/ kalendářní rok

PM10

nestanoven

50 µg.m-3
(nesmí být překročena více než
35krát za kalendářní rok)

40 µg.m-3

NO2

200 µg.m-3
(nesmí být překročena více než
18krát za kalendářní rok)
nestanoven

nestanoven

40 µg.m-3

nestanoven

5 µg.m-3

Látka

Benzen

Meze tolerance [µg.m-3 ]:
Tabulka č.8
Látka
NO2
Benzen

Platné pro průměr

2005

2006

2007

2008

2009

1h
kal. rok
kal. rok

50
10
3,125

40
8
2,5

30
6
1,875

20
4
1,25

10
2
0,625
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Imisní limity CO – ochrana zdraví lidí
Tabulka č.9
Látka
CO

Maximální denní osmihodinový klouzavý průměr
10 000µg.m-3

Větrná růžice
Průměrná větrná růžice byla získána 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.

Tabulka hodnot větrné růžice
Tabulka č.10
třída
I.tř.
II.tř.
II.tř.
III.tř.
III.tř.
III.tř.
IV.tř.
IV.tř.
IV.tř.
V.tř.
V.tř.
Sum (Graf)

[m/s]
1,7
1,7
5
1,7
5
11
1,7
5
11
1,7
5

N
0,91
2,39
0,05
2,87
1,22
0,12
1,36
1,15
0,49
1,23
0,23
12,02

NE
1,00
3,07
0,14
3,29
2,38
0,07
1,19
1,33
0,34
1,09
0,10
14,00

E
0,11
0,28
0,00
0,25
0,03
0,00
0,14
0,03
0,01
0,14
0,01
1,00

SE
0,19
0,42
0,03
0,35
0,15
0,00
0,20
0,18
0,05
0,15
0,29
2,01

S
0,57
1,76
0,11
1,69
1,23
0,08
0,61
1,50
1,04
0,42
1,00
10,01

SW
1,18
3,53
0,16
4,18
3,60
0,20
1,68
5,03
2,74
1,32
0,37
23,99

W
0,62
1,33
0,02
1,70
0,33
0,06
0,97
0,49
0,46
0,99
0,03
7,00

NW
0,35
0,67
0,02
1,02
0,14
0,03
0,95
0,26
0,20
1,06
0,29
4,99

CALM
7,92
8,86
0,00
3,87
0,00
0,00
2,36
0,00
0,00
1,97
0,00
24,98

Součet
12,85
22,31
0,53
19,22
9,08
0,56
9,46
9,97
5,33
8,37
2,32
100/100

Odborný odhad stabilitní větrné růžice vypracoval Český hydrometeorologický ústav Praha útvar ochrany čistoty ovzduší - oddělení modelování a expertiz.
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.
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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.

Emisní parametry zdrojů – dopravy
Emisní faktory vozidel byly stanoveny programem MEFA verze 02, který slouží k výpočtu
emisních faktorů motorových vozidel. Výpočtovým rokem je rok 2005, emisní kategorie
vozidel byly odhadnuty na základě složení vozového parku a dostupných zdrojů. Výsledný
emisní faktor je tedy dán poměrem kategorie vozidla a daného emisního faktoru z výstupu
programu MEFA.
Emisní kategorie vozidel – předpokládaný podíl na celkovém počtu v r. 2007
Tabulka č.11
Kategorie
Zastoupení

Konvenční
10 %

EURO 1
20 %

EURO 2
30 %

EURO 3
30

EURO 4
10 %

Použité emisní faktory vozidel - rok 2007 [g/km]
Tabulka č.12
Látka

5 km/hod

Osobní automobily
20 km/hod
30 km/hod

50 km/hod

NOx

0,80596

0,80722

0,83209

0,81052

CO

4,7274

1,6505

1,22367

0,87754

PM10

0,00074

0,00057

0,00058

0,00061

Benzen

0,11048

0,04747

0,03556

0,02369
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Tabulka č.13

30 km/hod

50 km/hod

Těžké nákladní
automobily
50 km/hod

NOx

2,43258

1,9736

11,445

CO

1,28966

0,96574

6,52

PM10

0,18947

0,1653

0,7871

Benzen

0,00546

0,00435

0,03256

Lehké nákladní automobily

Látka

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 – 5.1.3.
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, pokud nejsou vstupní podklady pro NO2,
situace za dané stability ovzduší a dané rychlosti a směru větru,
dobu trvání koncentrace převyšující danou hodnotu (imisní limity).

Výsledkem výpočtu matematického modelu je soubor hodnot doplňkové imisní zátěže
referenčních bodů v posuzované lokalitě. Tabulky obsahují:
• název referenčního bodu
• hodnotu maximální krátkodobé (hodinové) koncentrace (NO2 )
• maximální denní osmihodinový klouzavý průměr (CO)
• hodnotu průměrné denní koncentrace ( PM10)
• hodnotu průměrné roční koncentrace (NO2 , PM10, benzen)
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V následujících tabulkách je provedeno srovnání maximálních vypočtených hodnot
doplňkové imisní zátěže posuzované lokality (bez ohledu na umístění) s platným imisním
limitem (bez meze tolerance).
U všech látek jsou maximální koncentrace vypočteny na ulici 28.října (viz. grafické přílohy
uvedené v příloze v rozptylové studii).
Tabulka č.14
NO2 [ µg/m3 ]
Maximální krátkodobá (hodinová)
Průměrná roční koncentrace
koncentrace
Vypočtená
Vypočtená
Imisní limit
Imisní limit
hodnota
hodnota
34,96
200
1,509
40

CO [ µg/m3 ]
Maximální denní osmihodinový
klouzavý průměr
Vypočtená
Imisní limit
hodnota
195,6
10 000

Tabulka č.15
PM10 [ µg/m3 ]
Průměrná denní koncentrace
Průměrná roční koncentrace
Vypočtená
Vypočtená
Imisní limit
Imisní limit
hodnota
hodnota
5,604
50
0,3015
40

Benzen [ µg/m3 ]
Průměrná roční koncentrace
Vypočtená
Imisní limit
hodnota
0,3833
5

VYPOČTENÉ HODNOTY VE VYBRANÝCH REFERENČNÍCH BODECH
V následujících tabulkách jsou uvedeny hodnoty koncentrací, vypočtených ve vybraných
referenčních bodech, a to v blízkosti nejbližší obytné zástavby.
Umístění referenčních bodů (profilů) je znázorněno na obrázku:

9
3
2
8

1
7
4

5
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Vypočtené hodnoty ve vybraných profilech
Tabulka č.16
Maximální hodinové
koncentrace
[µ
µg/m3]

Maximální denní koncentrace
3
[µg/m
]
[µ

NO2

PM10

Maximální denní
osmihodinový klouzavý
průměr
3
[µg/m
]
[µ
CO

1

2,41

0,248

21,0

2

1,77

0,214

15,5

3

1,67

0,232

14,1

4

2,75

0,256

24,1

5

3,84

0,409

27,2

6

2,44

0,282

22,3

7

2,67

0,270

21,8

8

1,20

0,162

8,4

9

1,12

0,173

7,8

Číslo profilu

Tabulka č.17
Průměrné roční koncentrace [µ
µg/m3]

Číslo profilu
NO2

PM10

Benzen

1

0,285

0,0297

0,0833

2

0,218

0,0239

0,0656

3

0,219

0,0236

0,0671

4

0,256

0,0260

0,0795

5

0,281

0,0281

0,0895

6

0,238

0,0248

0,0746

7

0,245

0,0247

0,0792

8

0,120

0,0170

0,0319

9

0,108

0,0161

0,0268

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 a jsou uvedeny v části F.Doplňující údaje v Rozptylové studii.

Hodnocení
Provozem parkovišť u Střediska správních činností se v blízkosti příjezdových komunikací
mírně zvýší imise všech sledovaných látek. Důvodem bude zejména zvýšení intenzity
dopravy proti současnému stavu.
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Nejvyšší imisní zátěž z provozu liniových zdrojů je v blízkosti ul. 28.října. Imisní zátěž
v blízkosti ul. Zelená, která bude příjezdovou komunikací k jednomu z parkovišť a kde je
situována obytná zástavba, je výrazně nižší.
IMISE NO2
Maximální hodnota příspěvku hodinových koncentrací NO2 v celé lokalitě byla vypočtena
34,96 µg/m3. U obytné zástavby byla nejvyšší koncentrace vypočtena v profilu č.5: 3,84
µg/m3, tj. cca 1,9 % hodnoty imisního limitu (200 µg/m3).
Příspěvek průměrné roční koncentrace NO2 v celé lokalitě dosahuje maximálně 1,51 µg/m3. U
obytné zástavby byla nejvyšší koncentrace vypočtena v profilu č.1: 0,285 µg/m3, tj. cca 0,7 %
hodnoty imisního limitu (40 µg/m3).
Pokud tedy uvažujeme se současným imisním pozadím NO2 na úrovni 30 µg/m3, bude
nejvyšší hodinová koncentrace v lokalitě 65 µg/m3, v posuzovaných profilech max. 34 µg/m3
(profil č. 5). Průměrná roční koncentrace vzroste v lokalitě na 31,5 µg/m3 .
Vlivem dopravy tedy nedojde k překročení imisních limitů pro hodinové koncentrace NO2 ani
pro roční koncentrace NO2 .
IMISE PM10
Vypočtené hodnoty denních koncentrací v celé lokalitě byly maximálně 5,604 µg/m3, hodnoty
průměrných ročních koncentrací dosáhly maximálně 0,3015 µg/m3.
U nejbližší obytné zástavby byla nejvyšší denní koncentrace vypočtena v profilu č.5: 0,409
µg/m3, tj. cca 0,8 % hodnoty imisního limitu (50 µg/m3).
Nejvyšší příspěvek roční koncentrace u nejbližší obytné zástavby byl vypočten v profilu č.1:
0,0297 µg/m3, tj. cca 0,07 % hodnoty imisního limitu (40 µg/m3).
Do vypočtených hodnot ovšem není zahrnuta sekundární prašnost, tj. víření prašného spadu
vlivem pohybu automobilů. Tuto prašnost ovšem nelze stanovit výpočtem, je velmi závislá na
stavu komunikace (materiál, aktuální znečištění, vlhkost atd.).
V oblasti jsou v současné době překračovány imisní limity PM10. Vzhledem k výraznému
vlivu sekundární prašnosti a vlivu dálkového přenosu imisí nelze jednoznačně specifikovat
vliv dopravy na překročení imisních limitů pro suspendované částice PM10. Jelikož však
vzroste pouze intenzita dopravy osobních vozidel, která přispívají na imisní zátěž PM10
minimálně, nepředpokládáme překračování imisních limitů pro PM10 v důsledku právě zde
posuzovaného navýšení dopravy.
IMISE CO
U CO byl vypočten maximální příspěvek denního osmihodinového klouzavého průměru
koncentrací 195,6 µg/m3 (imisní limit je 10 000 µg/m3).
U nejbližší obytné zástavby byla nejvyšší hodnota denního osmihodinového klouzavého
průměru koncentrací CO vypočtena v profilu č.5: 27,2 µg/m3, tj. cca 0,27 % hodnoty
imisního limitu.
Při uvažovaném imisním pozadí cca 3500 µg/m3 bude výhledová koncentrace maximálního
denního osmihodinového klouzavého průměru CO přibližně 3700 µg/m3, vlivem navýšení
dopravy tedy nebude překročen imisní limit pro CO.
IMISE BENZENU
Nejvyšší hodnota příspěvku průměrné roční koncentrace byla vypočtena 0,383 µg/m3.
U nejbližší obytné zástavby byla nejvyšší hodnota příspěvku roční koncentrace vypočtena
v profilu č.5: 0,0895 µg/m3, tj. cca 1,8 % hodnoty imisního limitu (5 µg/m3).
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Pozaďová koncentrace benzenu v lokalitě není známa, pozaďovou koncentraci lze na základě
měření prováděných v jiných lokalitách odhadnout na 3 µg/m3.
Při uvažovaném imisním pozadí 3 µg/m3 bude výsledná koncentrace maximálně 3,38 µg/m3 ,
u obytných objektů 3,09 µg/m3 ; vlivem dopravy tedy nebude překročen imisní limit pro
benzen.
Na základě vypočtených koncentrací znečišťujících látek lze konstatovat, že z hlediska
dodržování imisních limitů pro ochranu zdraví lidí nezpůsobí provoz Střediska správních
činností a související navýšení dopravy překročení imisních limitů znečišťujících látek
v lokalitě.
Rozptylová studie (TESO, Technické služby ochrany ovzduší Ostrava spol.s r.o., 04/2005) je
uvedena v plném rozsahu v příloze Část F.Doplňující údaje tohoto oznámení.
V dalším stupni přípravy budou splněny všechny podmínky z hlediska ochrany ovzduší podle
§ 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších
zákonů.

2. Množství odpadních vod a jejich znečištění
Odpadní vody zahrnují odpadní vody splaškové, odpadní vody dešťové a vody technologické.
Jsou navrhovány 3 stoky - pro odvedení dešťových vod z projektovaného západního
parkoviště s vyústěním do projektované přeložky kanalizace, pro odvedení dešťových vod
z vnitrobloku SSČ a části odpadních vod z objektu SSČ do projektované přeložky kanalizace
a pro odvedení dešťových vod z projektovaného jihovýchodního parkoviště s vyústěním
do jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu DN 1200 (vedena v souběhu s polyfunkčním
domem).
Odpadní vody splaškové
Předpokládá se, že splaškové vody budou odvedeny do projektované přeložky jednotné
kanalizace DN 300, DN 400 (SO 103.1), dále do jednotné stoky DN 1200 ve správě a.s.
OVAK. Likvidace splaškových vod bude na ÚČOV Ostrava – Přívoz.
Následující údaje o kubaturách splaškových vod, produkovaných v projektovaném objektu,
byly převzaty z výpočtu potřeby vody s výjimkou maximálního průtoku splaškových a
tukových vod, které byly vypočítán dle ČSN 73 6760 Vnitřní kanalizace.
Celková průměrná denní kubatura splaškových vod
Celková maximální denní kubatura splaškových vod
Maximální průtok splaškových vod
Maximální průtok tukových vod z kuchyně
Celková roční kubatura splaškových vod

Q d = 26,76 m 3 d -1
Q m = 33,45 m 3 d -1
Q h = 8,6 l.s -1
Q h = 1,8 l.s -1
Q rok = 7400 m 3 rok -1

Jedná se o běžné splaškové vody, jejichž znečištění by v žádném případě nemělo překročit
limitní hodnoty, uvedené v platném kanalizačním řádu a.s. OVAK Ostrava.
Na oddílné tukové přípojce z kuchyně bude osazen lapač tuků, který je předběžně navrhován
vzhledem k důležitosti a exponovanosti území s dostatečnou rezervou (maximálně 400
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jídel, max. průtok 4 l.s -1 ). Na odtoku z odlučovače tuků bude znečištění max. 60 mg
extrahovatelných látek.l -1 .
Dešťové vody
Při veškerých výpočtech bylo uvažováno s intenzitou návrhového přívalového kritického
15 minutového deště i = 157 l.s-1ha-1 při periodicitě 0,5.
Do přeložky kanalizace (jednotné) a dále do jednotné kanalizace DN 1200 situované
v souběhu s Polyfunkčním domem budou svedeny dešťové vody ze zastřešení Střediska
správních činností a vnitrobloku (0,18 ha), ze zpevněných ploch a spádového území
vnitrobloku (0,17 ha), ze zpevněných nástupních ploch podél objektu SSČ (0,47 ha),
z parkoviště situovaného západně od objektu SSČ (0,23 ha).
Průtok při návrhovém dešti
Roční kubatura dešťových vod

157 l.s -1 ha -1
129 l.s -1
6 600 m 3 rok -1

Dešťové vody ze zpevněných ploch vnitrobloku a západního parkoviště budou
odvedeny do koncové šachty přeložky kanalizace.
Kvalita dešťových vod na odtoku z parkoviště nepřesáhne limity uvedené
v kanalizačním řádu kanalizace pro veřejnou potřebu Statutárního města Ostrava,
tabulka č. 3/II – přípustná míra znečištění s vyústěním na ČOV, to je 10 mg.NEL.l -1 .
Po smísení s ostatními dešťovými vodami bude znečištění v koncovém úseku
přeložky kanalizace činit max. 2,2 mg.NEL.l -1 .
Přímo do jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu DN 1200 ve správě a.s. OVAK,
která je situována v souběhu s Polyfunkčním domem budou svedeny dešťové vody
z projektovaného parkoviště situovaného u jihovýchodně od objektu SSČ – plocha
0,15 ha.
Průtok při návrhovém dešti
9 l.s -1
Roční kubatura dešťových vod
1 000 m 3 rok -1
Kvalita dešťových vod na odtoku z parkoviště nepřesáhne limity uvedené
v kanalizačním řádu kanalizace pro veřejnou potřebu Statutárního města Ostrava,
tabulka č. 3/II – přípustná míra znečištění s vyústěním na ČOV, to je 10 mg.NEL.l -1 .
Rekapitulace – dešťové vody – odtok do jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu
DN 1200 (podél Polyfunkčního domu) :
Průtok při návrhovém dešti
z objektu SSČ, vnitrobloku a západního parkingu
129 l.s -1
z jihovýchodního parkingu
19 l.s -1
celkem
148.s -1
Roční kubatura dešťových vod
z objektu SSČ, vnitrobloku a západního parkingu
ze západního parkingu
celkem

6 600 m 3
1 000 m 3
7 600 m 3

(dle projektové dokumentace)
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3. Kategorizace a množství 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 souvisejícím s technickou infrastrukturou SSČ.
Odpad vznikající během výstavby
Při výstavbě Technické infrastruktury Střediska správních činností 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.18
Kód druhu
odpadu
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
17 01 01
17 01 02
17 02 01
17 02 03
17 03 02
17 04 05
17 04 11
17 05 04
17 06 04
20 01 11
20 02 01
20 02 03
20 03 01

Název druhu odpadu
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Beton
Cihly
Dřevo
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
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
Textilní materiály
Biologicky rozložitelný odpad
Jiný biologicky nerozložitelný odpad
Směsný komunální odpad

Kategorie odpadu
O
O
O
O
O
O
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. Tato evidence bude předložena ihned po ukončení stavebních
prací Magistrátu statutárního města Ostravy.
Doporučuji, aby investor při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních prací zakotvil
ve smlouvách povinnost zhotovitele k odstraňování odpadů způsobených jeho činností.
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Odpad z provozu souvisejícího s technickou infrastrukturou SSČ
Tabulka č.19
Kód
druhu
odpadu
13 05 03
15 01 01
15 01 02

Název druhu odpadu

Kat.
odpadu

Kaly z lapáků nečistot
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly

N
O
O

15 01 03

Dřevěné obaly

O

15 01 04
15 01 05
15 01 06
20 01 01
20 01 02
20 01 39
20 02 01
20 03 01
20 03 03
20 01 21

Kovové obaly
Kompozitní obaly
Směsné obaly
Papír a lepenka
Sklo
Plasty
Biologicky rozložitelný odpad
Směsný komunální odpad
Uliční smetky
Zářivky a/nebo ostatní odpad s obsahem rtuti

O
O
O
O
O
O
O
O
O
N

Očekávané
Předp. způsob
množství
zneškodnění
(t/rok)
0,3
odborná firma
10
výkup
3
výkup, odbor.
firma
5
výkup, odbor.
firma
0,5
výkup
0,2
odborná firma
0,1
odborná firma
5
výkup
0,2
výkup
0,8
odborná firma
0,5
odborná firma
60
odborná firma
0,5
odborná firma
0,01
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,
- umožnit kontrolním orgánům přístup na staveniště a na vyžádání předložit dokumentaci a
poskytovat úplné informace související s odpadovým hospodářstvím.
Odvoz a zneškodnění odpadů bude smluvně zajištěno odbornou firmou.
Odpady vznikající při provozu SSČ a jeho technické infrastruktury budou v souladu s platnou
legislativou provozovatelem tříděny a ukládány do doby odvozu k využití nebo odstranění
oprávněnou organizací, se kterou bude uzavřena příslušná smlouva.
Pro jednotlivé druhy odpadů bude nutno zabezpečit vhodné nádoby a jejich umístění. Odpad,
který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti, musí být odkládán do zvlášť k tomu určených
kontejnerů. Tyto kontejnery musí být vyrobeny z nepropustného materiálu s ochranou proti
zatečení dešťových vod. Kontejnery musí být umístěny tak, aby byly průběžně
kontrolovatelné zaměstnanci, kteří budou odpovědni za nakládání s odpady. Plastové a
papírové odpady budou lisovány na příslušných zařízeních a následně odváženy smluvním
odběratelem.
Jednotlivá množství odpadů, uvedená v tabulce, byla odvozena z předpokládané kapacity.
Odpady z odlučovačů ropných látek budou aktuálně odstraňovány
specializovanou firmou.
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Biologicky rozložitelný odpad (katalogové číslo odpadu 20 01 08 - viz tabulka) bude
shromažďován v plastových nádobách v chladném prostředí a poté odvážen a likvidován
specializovanou firmou.

4. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
Navržený záměr není takovým záměrem, který by s 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 lze technickými opatřeními omezit na minimum. Problémy by
mohly nastat při nesprávném nakládání s odpadními, zejména znečištěnými vodami, při
nedodržení protipožárních opatření, případně při havárii vozidel na přilehlých komunikacích.
Únik většího množství benzinu či nafty mimo prostor parkovišť znamená případné nebezpečí
znečištění zeminy a podzemních vod. Možnost úniku mimo zpevněné plochy, odkanalizované
do zařízení na odlučování ropných látek, je eliminována stavebním řešením parkoviště.
Případný únik motorového oleje, nafty či benzinu bude eliminován pravidelnou kontrolou
technického stavu a pravidelnou údržbou vozidel a stavebních mechanismů v průběhu vlastní
stavby.
Komplexní posouzení požárního nebezpečí podle odst. 1 § 6 zákona č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, je u objektu Střediska správních činností
zpracováno v projektové dokumentaci.
Objekt je navržen s ohledem na stanovení požárního rizika a požadovaný stupeň požární
bezpečnosti.
Při výstavbě centra může dojít k následujícím haváriím:
• únik motorového oleje nebo nafty či benzínu (protiopatření - kontrola technického stavu a
pravidelná údržba vozidel a stavebních mechanismů),
• srážka vozidel s mechanismy nebo mezi sebou (protiopatření - dodržování pravidel
silničního provozu v areálu, snížení max. povolené rychlosti na 20 km/hod),
• zanedbání bezpečnostních předpisů při manipulaci s pohonnými hmotami (protiopatření pravidelné poučení pracovníků o bezpečnosti práce s PHM a dodržování bezpečnostních
norem a předpisů).
Ve všech prostorech budou instalována všechna požárně bezpečnostní zařízení – dotčené
prostory budou vybaveny stabilním hasícím zařízením, elektrickou požární signalizací a
odvětracím zařízením.
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5. Hluk
Hluk v lokalitě je možné rozdělit do následujících časových úseků:
- hluk v době výstavby,
- hluk v době provozu administrativního centra.
Hluk v době výstavby
Způsob (množství, kvalitativní a kvantitativní složení) nasazení stavebních mechanismů
v území bude záviset na dodavatelské stavební firmě, tento vliv bude sledován v omezenou
dobu, pouze po dobu stavby. Každá stavební činnost má na danou lokalitu vliv, v předmětném
případě je možné konstatovat, že souvislá zástavba je situována mimo přímý dosah vlastní
stavby.
Použité předpisy, literatura
Zákon č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
Nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
Nařízení vlády č. 88/2004, kterým se mění nařízení vlády č.502/2000 Sb., o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací
Hluk a vibrace. Měření a hodnocení. - Sdělovací technika, Praha 1998.
Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, č.j.: HEM-30011.12.01-34065 z 11.12.2001.
ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti
stavebních výrobků – požadavky.
Stanovení nejvyšších přípustných hladin hluku
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.
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Příloha č. 5
Korekce pro stanovení hodnot hluku v obytných stavbách a ve stavbách občanského
vybavení
Tabulka č.20
Druh chráněné místnosti
Nemocniční pokoje
Lékařské vyšetřovny, ordinace
Operační sály
Obytné místnosti včetně kuchyní, hotelové pokoje

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
Po dobu používání

Korekce
/dB/
0
-10
0
0
0*
-10*
+10

Přednáškové síně, učebny a ostatní místnosti škol, předškolní zařízení a
školní zařízení, koncertní síně, kulturní střediska
Čekárny, vestibuly veřejných úřadoven a kulturní zařízení, kavárny, Po dobu používání
+15
restaurace
Prodejny, sportovní haly
Po dobu používání
+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
Vymezení požadavků nejvyšších přípustných hladin hluku v zájmovém území - doprava
Stanovení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku vychází ze základní hladiny hluku
LAZ = 50 dB(A) a korekcí přihlížejících k místním podmínkám a denní době.
Podle nařízení vlády č. 88/2004 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací pak platí korekce pro základní hladinu 50 dB(A) pro stanovení hodnot hluku ve
venkovním prostoru následující:
Tabulka č.21
Způsob využití
Korekce dB(A)
území
1)
2)
3)
4)
Chráněné venkovní -5
0
+5
+15
prostory staveb
nemocnic a staveb
lázní
Chráněný venkovní 0
0
+5
+15
prostor nemocnic a
lázní
Chráněné venkovní 0
+5
+10
+20
prostory ostatních
staveb a chráněné
ostatní venkovní
prostory
1) Korekce se použije pro hluk z provozoven (továrny, výrobny, dílny, prádelny, stravovací a kulturní zařízení) a
z jiných stacionárních zdrojů (vzduchotechnické systémy, kompresory, chladící agregáty). Použije se i pro hluk
způsobený vozidly, která se pohybují na neveřejných komunikacích (pozemní doprava a přeprava v areálech
závodů, stavenišť apod.. dále pro hluk stavebních strojů pohybujících se v místě svého nasazení.

2) Použije se pro hluk z pozemní dopravy na veřejných komunikacích.
3) Použije se v okolí hlavních pozemních komunikací, kde hluk z dopravy na těchto
komunikacích je převažující a v ochranném pásmu drah.
4) Použije se pro starou hlukovou zátěž z pozemních komunikací a z drážní dopravy. Tato
korekce zůstává zachována i po rekonstrukci nebo opravě komunikace, při které nesmí dojít
ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněných venkovních prostorech staveb, a pro krátkodobé
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objízdné trasy. Rekonstrukcí nebo opravou silnice se rozumí položení nového povrchu, výměna
kolejového svršku, případně rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení.

Pro zájmové území platí – chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné
ostatní venkovní prostory:
Den L Aeq = 50 dB(A)
Noc L Aeq = 40 dB(A)
Hluk z veřejných komunikací
Den L Aeq = 55 dB(A)
Noc L Aeq = 45 dB(A)
Stanovení hlukové zátěže
Hluková zátěž v předmětném území byla stanovena na základě podrobného počítačového
modelu. Ve zvolených referenčních bodech byly vypočteny očekávané hodnoty výhledového
hlukového zatížení pro nový stav vzniklý realizací připravovaného záměru v území.
Výpočty hluku z dopravy a stanovení průběhu izofon a hodnot ve výpočtových bodech je provedeno v souladu s
novelou „Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku ze silniční dopravy“ (VÚVA Praha, 06/1991).
Vlastní výpočty a grafické znázornění jsou zpracovány pomocí výpočetního programu HLUK+pásma (JsSoft
Praha). Algoritmus výpočtu vychází z metodických pokynů. Výpočtové body byly voleny 2 m od fasády
objektů situovaných v předmětném území. Verze Hluk + má zabudovanou „Novelu metodiky pro výpočet hluku
ze silniční dopravy“ (ing. Kozák, Csc., RNDr Liberko, Zpravodaj MŽP ČR číslo 3/1996 – část zabývající se
algoritmem výpočtu LAeq silniční dopravy), včetně akceptování dopisem hlavního hygienika ČR č.j. HEM/5103272-13.2.9695 z 21.2. 1996.
Program rozšířený na H+ pásma – verze 5 je nadstandardním řešením programu Hluk + verze 4.20 s certifikací
bezproblémového přechodu na rok 2000 (použit v tomto podrobnějším posouzení).
Nadstandartní verze H+ pásma programu Hluk + umožňuje zobrazovat decibelová pásma LAeq a generovat
kvalitní grafické tiskové výstupy řešených situací s dostatečnou výpovědní hodnotou.

Byly vypočteny průběhy izofon v pětidecibelových odstupech dB(A). Izofony jsou
zobrazeny v grafickém výstupu uvedeném v další části této studie.
Při výpočtu bylo provedeno zhodnocení míry ovlivnění realizací záměru zejména s ohledem
na dosah velikosti hluku nad úroveň přípustných hodnot v území.
Závazné stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku pro 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.

Doprava
Předpokládaný dopravní provoz a jeho rozčlenění je uveden na straně 23 v tabulce č.2 tohoto
oznámení.
Intenzita dopravy na ul. 28 října je pro výpočet navýšena o předpokládaný maximální nárůst
intenzity dopravy po uvedení parkovišť do provozu, tj. celkem o 157 osobních vozidel za
hodinu.
Intenzita dopravy na ulicích Na Jízdárně a Zelená byla zjištěna místním šetřením, které se
konalo dne 29.3.2005 (úterý) mezi 14:00 a 15:00, tj. v době předpokládané dopravní špičky.
Informace o intenzitě dopravy jsou uvedeny v následující tabulce:
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Zjištěná hodinová intenzita dopravy
Tabulka č.22
Osobní
automobily

Lehké
nákladní
automobily

Těžké nákladní
automobily

Autobusy

ul. Jízdárenská

428

22

0

0

ul. Zelená

228

8

0

0

Úsek

Pro výpočet je předpokládáno, že během jedné hodiny maximálního provozu (ranní a
odpolední dopravní špička) bude využita celá kapacita parkovišť, tj. celkem 157 osobních
automobilů. Do výpočtu u hlukové a rozptylové studie je zahrnut příjezd od ul. 28. října,
pohyb po příjezdových komunikacích k parkovacím místům a pohyb vozidel při parkování.
Pro výpočet byla lokalita rozdělena na několik úseků, na kterých byl modelován pohyb
automobilů. Tyto jsou znázorněny na obrázku:

1
2

3
7
4

8
6
5
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Hodinová intenzita dopravy a předpokládaná rychlost vozidel
Tabulka č.23

657

Lehké
nákladní
automobily
31

Těžké
nákladní
automobily
11

50

657

31

11

5

11. ul. Na Jízdárně - sever

30

576

22

0

0

12. ul. Na Jízdárně - jih

50

482

22

0

0

13. ul. Zelená

30

282

8

0

0

14. ul. Na Široké

30

228

8

0

0

15. příjezd k parkovišti od ul.
Na Jízdárně

20

94

0

0

0

16. příjezd k parkovišti od ul.
Zelená

30

54

0

0

0

Rychlost
[ km/hod ]

Osobní
automobily

9. ul. 28 října – směr západ

50

10. ul. 28 října – směr východ

Úsek

Autobusy

Dále je do výpočtu hlukové studie zahrnut pohyb vozidel na ploše parkoviště při rychlosti 20
km/hod a parkování vozidel: 1 vozidlo na 1 parkovací stání. Při parkování je předpokládána
rychlost 5 km/hod, která zahrnuje i zastavení či rozjezd vozidla.
Nízká předpokládaná rychlost na ulici Zelená je dána charakterem komunikace, kde po obou
stranách parkují vozidla a tímto je ulice zúžená.
V hlukové studii je zahrnut provoz tramvajové dopravy na ulici 28.října (den m= 38, v = 30,
F5 = 0,6, DST = 2,5, noc: m = 14, v = 30, F5 = 0,6, DST = 2,5).

Stacionární zdroje
Kromě dopravních charakteristik v předmětném území byly použity údaje použití
vzduchotechnických stacionárních zdrojů hluku:
Zařazeny jsou stacionární zdroje objektu Střediska správních činností. Jde o objekty
vzduchotechniky.
Větrání kanceláří, čekáren, hal a galerií bude klimatizačními jednotkami, které budou
umístěny ve strojovnách vzduchotechniky (VZT) v 1.PP (podzemní podlaží). Pro každý z
objektů A1 až A3 bude jedna jednotka o vzduchovém výkonu 28 000 m3h-1. Jednotka na
střeše bude obsahovat jako chladící díl přímý výparník, vlhčení přiváděného vzduchu bude v
potrubí.
Ventilátory budou vybaveny frekvenčními měniči otáček, kterými bude možno regulovat
množství dopravovaného vzduchu. Rozvod přiváděného vzduchu bude potrubím vedeným ve
svislém směru s odbočkami v každém podlaží. Množství vzduchu v každém podlaží bude dle
předpokládaného počtu osob v tomto podlaží. Potrubí bude vedeno pod stropem a bude kryto
podhledem. Přívod bude do všech místností s pobytem osob, distribuce vzduchu bude
stropními indukčními jednotkami, popřípadě vyústkami, vířivými vyústkami nebo talířovými
ventily. Nucený odvod vzduchu bude rovněž potrubím zpět do strojovny k jednotce.
V potrubí budou osazeny regulátory průtoku, kterými bude nastaveno přesné množství
vzduchu do každého samostatně regulovaného prostoru. Pro snížení hluku šířeného potrubím
na stanovenou mez budou v potrubí osazeny tlumiče hluku.
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K zajištění požadovaných mikroklimatických podmínek v archívech jsou navrženy
klimatizační jednotka, které budou pracovat s cirkulačním vzduchem s minimem cca 15%
čerstvého vzduchu.
Větrání sociálních zařízení bude podtlakové s nuceným odvodem vzduchu centrálními
ventilátory umístěnými na střeše.
V hlukové studii byly použity údaje osazení objektů A1, A2, A3 vzduchotechnickými
stacionárními zdroji hluku (zařízení VZT na střeše):
A1

VZT 2100 kg

ak.tlak v 10 m 58 dB
ak.tlak v 10 m 42 dB

A2

VZT 2100 kg

A2

VZT 2100 kg

ak.tlak v 10 m 58 dB
ak.tlak v 10 m 42 dB
ak.tlak v 10 m 62 dB
ak.tlak v 10 m 58 dB
ak.tlak v 2 m 53 dB
ak.tlak v 10 m 42 dB
ak.tlak v 1 m 62 dB

Schéma situování vzduchotechnických zařízení na střeše:
Celkový pohled

VZDUCHOTECHNICKÁ
ZAŘÍZENÍ

A1

A3

A2
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Výše uvedené vstupní charakteristiky (doprava, stacionární zdroje) pro zjištění velikosti
předpokládané hlukové zátěže byly použity v rámci vstupních charakteristik pro hlukové
posouzení vlivu provozu na okolní prostor.
Výše uvedené vstupní charakteristiky pro zjištění velikosti předpokládané hlukové zátěže
byly použity v rámci vstupních charakteristik pro hlukové posouzení vlivu provozu na okolní
systémy.
Volba kontrolních bodů výpočtu
V zájmové lokalitě jsou nejblíže situovány objekty Státní správy sociálního zabezpečení a
objekt Finančního ředitelství. Trvalé objekty bydlení jsou situovány jižně na ulici Zelená.
Vymezené referenční body
Tabulka č.24
Označení
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Místo situování referenčního bodu
p.č. 2635/31 – obytný dům jižní fasáda, od ulice Zelená
p.č. 2635/33 – obytný dům jižní fasáda, od ulice Zelená
p.č. 2694 - obytný dům severní fasáda, ulice Zelená
p.č. 2697 – obytný dům severní fasáda, ulice Zelená
p.č. 4058 – obytný dům severní fasáda, ulice Zelená
p.č. 2727/9 – obytný dům severní fasáda, polyfunkční dům
p.č. 2635/12 – objekt na ulici Na jízdárně (není objektem bydlení), směr jižní
p.č. 2635/32 – obytný dům severní fasáda - objekt na ulici Zelená
p.č. 2635/34 – obytný dům severní fasáda - objekt na ulici Zelená
p.č. 2635/12 – objekt na ulici Na jízdárně (není chráněným objektem bydlení), směr severní
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REFERENČNÍ BODY
1 – 10 SITUOVÁNÍ REFERENČNÍCH BODŮ
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Výsledky výpočtu
Zhodnocen je stávající stav hlučnosti v předmětném území v porovnání s novým stavem
v území po realizaci předmětného záměru, tj. dostavby objektu Střediska správních činností a
stavby Technické infrastruktury Střediska správních činností.
Dopravní intenzity zahrnují při současném stavu dopravní intenzity na ulici 28.října, Na
jízdárně a Zelená se zohledněním dopravy na stávajících parkovacích plochách u objektu
Okresní správy sociálního zabezpečení a Finančního ředitelství.
Nový stav je volen pro rok 2007, tj. plný provoz související s objektem Střediska správních
činností a stávajícím provozem na parkovištích u objektu Okresní správy sociálního
zabezpečení a Finančního ředitelství.
Zhodnocen je stav hlučnosti v předmětném území po realizaci předmětného záměru,
předpokladu jejich stacionárních zdrojů a dopravního napojení (osobní vozidla, nákladní
doprava) včetně parkovišť.
Hodnocen je vliv hlučnosti v následujících variantách:
A. Stávající stav (veřejná doprava) – den, noc
B. Nový stav
B.1 Provoz Střediska správních činností včetně dopravy na veřejných komunikacích a
parkovištích – pouze doprava
B.2 Provoz Střediska správních činností včetně dopravy na veřejných komunikacích a
parkovištích a stacionární zdroje objektu Střediska správních činností – doprava a stacionární
zdroje
B.3 Pouze provoz Střediska správních činností bez dopravy na veřejných komunikacích –
pouze doprava SSČ, provoz parkovišť a stacionární zdroje
Izofony jsou vypočteny ve výšce 5 m nad úrovní terénu. V bodě 6 jsou vypočteny pro výšku
5, 10 a 15 metrů.

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA V OKOLÍ SSČ

Ing.Jarmila Paciorková
04/2005

46

Výsledky výpočtu – den, noc
A. Stávající stav (veřejná doprava)
Tabulka č.25
Kont.
bod

Přípustná hodnota
Den
LAeq
dB(A)
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Noc
LAeq
dB(A)
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

Stávající stav
Den
LAeq dB(A)

Noc
LAeq dB(A)

54,5
54,6
54,7
54,6
54,8
50,2
50,0
46,5
46,5
54,9

43,6
44,3
44,6
44,3
44,3
41,1
44,5
40,0
42,1
45,0

Bod 10 není chráněným objektem bydlení, v noční době zde není provoz.
B. Nový stav
B.1 Provoz Střediska správních činností včetně dopravy na veřejných komunikacích a
parkovištích – pouze doprava
Tabulka č.26
Kont.
bod

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Přípustná hodnota

Nový stav – doprava na veřejných komunikacích a parkovištích

Den

Noc

Den

Noc

LAeq
dB(A)
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

LAeq
dB(A)
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

LAeq dB(A)

LAeq dB(A)

54,7
54,8
54,9
54,9
55,0
53,7
51,1
47,6
47,4
55,0

43,9
44,9
44,8
44,6
44,6
44,9
44,8
40,4
42,5
45,0
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B.2 Provoz Střediska správních činností včetně dopravy na veřejných komunikacích a
parkovištích a stacionární zdroje objektu Střediska správních činností – doprava a
stacionární zdroje
Tabulka č.27
Kont.
Bod

Přípustná hodnota

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Bod 6:

Nový stav – doprava na veřejných komunikacích a parkovištích

Den

Noc

Den

Noc

LAeq
dB(A)
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

LAeq
dB(A)
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

LAeq dB(A)

LAeq dB(A)

54,7
54,8
54,9
54,9
55,0
53,8
51,1
47,6
47,5
55,0

43,9
44,9
44,8
44,6
44,6
43,9
44,8
40,4
42,5
45,0

Den

výška 5 m 53,8
výška 10 m 54,3
výška 15 m 54,5

Noc

výška 5 m 43,9
výška 10 m 44,2
výška 15 m 44,5

B.3 Pouze provoz Střediska správních činností bez dopravy na veřejných komunikacích –
pouze doprava SSČ, provoz parkovišť a stacionární zdroje pro den, pro noc pouze
stacionární zdroje se zařazením pozadí
Tabulka č.28
Kont.
bod

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Přípustná hodnota

Nový stav – doprava na veřejných komunikacích a parkovištích

Den

Noc

Den

Noc

LAeq
dB(A)
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

LAeq
dB(A)
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

LAeq dB(A)

LAeq dB(A)

46,5
46,6
49,1
49,7
49,3
51,2
49,5
39,5
39,8
44,8

35,8
36,0
37,6
39,8
40,9
41,3
38,0
38,4
39,0
42,4

Sledován byl dosah hlukové zátěže stacionárních zdrojů hluku vyjádřený vzdáleností od místa
zdroje. Tato skutečnost je řešena vzhledem ke skutečnosti dané lokality a vzdálenost okolních
chráněných objektů.
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Zhodnocení
V rámci přípravy dopravního napojení a řešení technické infrastruktury – umístění parkovišť
byla sledována možná zátěž související s hlukem. Následující tabulka uvádí porovnání
vypočtené stávající hlukové zátěže v území s porovnáním zátěže související s nově
navrhovaným stavem.
Tabulka č.29
Kont.
bod

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Den

Noc

Stáv.st.
Den

Nový stav
Den

LAeq dB(A)
54,5
54,6
54,7
54,6
54,8
50,2
50,0
46,5
46,5
54,9

LAeq dB(A)
54,7
54,8
54,9
54,9
55,0
53,7
51,1
47,6
47,4
55,0

Rozdíl
+
+0,2
+0,2
+0,2
+0,3
+0,2
+3,5
+1,1
+1,1
+0,9
+0,1

Stáv.st.
Noc

Nový stav
Noc

LAeq dB(A)
43,6
44,3
44,6
44,3
44,3
41,1
44,5
40,0
42,1
45,0

LAeq dB(A)
43,9
44,9
44,8
44,6
44,6
43,9
44,8
40,4
42,5
45,0

Rozdíl
+
+0,3
+0,6
+0,2
+0,3
+0,3
+2,8
+0,3
+0,4
+0,4
0

Zhodnocení vlivu nového dopravního napojení parkoviště s omezením počtu parkovacích
míst oproti původně navrhovanému vyššímu stavu ve vymezeno v porovnávací tabulce. Je
sledován stav řešící přípustné dopravní napojení a počet parkovacích míst s usměrněním
možnosti parkování.
Tento stav je řešen na základě předchozích hlukových studií – RNDr.Suk 09/2003, 05/2004,
10/2004, které vymezily dosah nepříznivého stavu řešení dopravy v území.
Stávající stav dopravní zátěže na ulici Zelená byl zařazen na základě dopravního průzkumu
v době maximální zátěže (zpracovatel rozptylové studie).
Vzhledem k řešení parkoviště v jižním směru s omezeným provozem (soustředění parkování s
převahou pro zaměstnance a 60 parkovacích míst) je hluková zátěž na ulici Zelená navýšena
o 0,2 – 0,3 dB. Tento stav je dle odborníků sluchem nepostižitelný. Navýšení hlučnosti se
projeví u polyfunkčního objektu o + 3,5 pro den a 2,8 dB pro noc. Přípustné hodnoty budou
dodrženy.
Parkoviště v severozápadní části neovlivní hlukovou zátěž chráněných objektů bydlení.
Parkoviště je situovánu v prostoru u ulice 28.října, která je dominantním zdrojem hlukové
zátěže, jak vyplývá i z grafického znázornění izofon hluku uvedených v části F.Doplňující
údaje.
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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
Zájmové území je v současné době projekčně připraveno pro realizaci dostavby objektu
Střediska správních činností, projekt „Technická infrastruktura v okolí SSČ“ řeší přípravu
technického zabezpečení inženýrských sítí a venkovních ploch včetně dopravního napojení a
parkovišť. Technická infrastruktura doplňuje realizaci dostavby objektu. Objekt je v území
v současnosti negativní dominantou nedostavěných tří objektů dilatačních celků A1, A2 a A3,
které byly původně součástí areálu budov stranických orgánů.
Rozestavěný objekt byl realizovaný ve druhé polovině 80-tých let minulého století. Jeho stav
vykazuje realizovanou pouze hrubou stavbu tvořenou železobetonovou základovou deskou
s patkami, ocelobetonovými nosnými sloupy, kazetovými stropními deskami z monolitického
železobetonu a ztužujícími železobetonovými jádry. Tomuto stavu odpovídá i celková vizáž
okolí – zabuřenělá snížena s náletem keřů. Na svazích stavební jámy se nacházejí náletové
dřeviny. Prostor i přes snahu ochránit před vandaly vykazuje prostor poznamenaný
přítomností cizích osob.
V okolním prostoru byly vybudovány objekty Správy sociálního zabezpečení a Finančního
ředitelství. Celý prostor je dle územně plánovací dokumentace určen pro vyšší občanskou
vybavenost.
Objekt dostavby objektu Střediska správních činnosti a jeho provoz zabezpečující technická
infrastruktura je v souladu s prioritami předpokládaného využití území. Prvotním jevem
v tomto území je zabezpečení dopravní dostupnosti, jehož řešení bylo při přípravě celého
území věnována zvýšená pozornost vzhledem k územnímu řešení celého prostoru.
Řešení technické infrastruktury zabezpečující provoz střediska správních činností je součástí
řešení celého území a respektuje podmínky daného prostoru a zároveň dalších připravovaných
úprav v území, tj. realizaci Moravskoslezské knihovny, která je v současnosti projekčně
připravována.
Připravované komplexní využití území a priority jeho trvale udržitelného využívání jsou
záměrem stavby, která je součástí tohoto oznámení o posuzování vlivů na životní prostředí
dodrženy a záměr stavby tyto podmínky splňuje.

1.2 Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů
Přímo zájmové území, v němž je realizován záměr, obsahuje přírodní zdroje, jejich kvalita a
schopnost regenerace z toho důvodu nesmí být negativně ovlivněna.
Mezi přírodní zdroje v dotčeném území patří:
•

půdní fond

Během realizace záměru nedojde k záborům zemědělské půdy.
Půda určená k plnění funkce lesa nebude dotčena.
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•

vodní zdroje, voda

Stavba se nenachází v zátopovém území.
Staveništěm neprochází ochranné pásmo vodního zdroje.
• surovinové zdroje
Záměr leží v oblasti surovinových zdrojů – CHLÚ české části Hornoslezské pánve. V této
oblasti není podle definice pravděpodobná těžba černého uhlí klasickými metodami. Z tohoto
důvodu není nutno stanovovat zvláštní opatření proti účinkům poddolování.
Ve vzdálenosti cca 300 m od místa stavby se nachází jáma Šalamoun - staré důlní dílo. Před
zahájením prací bude proveden monitoring metanu v půdních vzdušinách. Výsledky tohoto
průzkumu budou podkladem pro zpracování dalšího stupně PD.
Realizací stavby nebude narušena kvalita a schopnost regenerace území.

1.3 Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností
- na územní systémy ekologické stability
Zájmové území je situováno mimo tah územních systémů ekologické stability.
Územní systémy ekologické stability dle Generelu lokálního systému ekologické stability pro
město Ostrava jsou zahrnuty v územně plánovací dokumentaci. Zájmové území je situováno
mimo tah územních systémů ekologické stability. Nejbližší prvky tohoto systému jsou jižně
od zájmové lokality.
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 je situováno západně od tahu regionálního významu
probíhajícím podél toku Ostravice - prvek 28-8 (vzdálenost cca 600 m).
- na zvláště chráněná území
Stavba se nenachází ve zvláště chráněném území ve smyslu zák. ČNR č. 114/92 o ochraně
přírody a krajiny.
Hranice nejbližšího chráněného území CHKO Poodří se nachází ve velkém odstupu
jihozápadně od zájmového území. Rovněž přírodní rezervace na území města Ostrava jsou
situovány mimo jakýkoliv dosah posuzované lokality.
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Situace chráněných území přírody

Polanská niva – národní přírodní rezervace (zachovalý lužní les s meandrujícím tokem Odry a řadou mrtvých
ramen)
330 – přírodní rezervace Polanský les (smíšený lužní les s porostem sněženky podsněžník)
1955 – přírodní památka pískovna na cvičišti (mokřadní živočichové)
1204 – přírodní památka Kunčický bludný balvan

Uvedená chráněná území jsou situována mimo jakýkoliv dosah záměru.
- na území přírodních parků
Zájmové území není součástí přírodního parku.
- území NATURA 2000 – ptačí oblast

Nejblíže situovanou oblastí je „ptačí
oblast“ Poodří, tato oblast je mimo
předmětné území.
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- navržené evropsky významné lokality
Žádní navržená evropsky významná lokalita nebude záměrem dotčena.
- 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.
Takové území nebude záměrem dotčeno.
V zájmovém území – v prostoru mezi východně od předmětného území před polyfunkčním
domem se nachází ucelená plocha vzrostlé stromové zeleně. Uvedená zeleň nebude stavbou
dotčena.

Zeleň mezi stávající zpevněnou plochou
a polyfunkčním objektem

Zeleň v prostoru stavby je náletová – převaha vrby Salix

- na území historického, kulturního nebo archeologického významu
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V bezprostředním okolí předmětné lokality se nenachází žádné významné architektonické ani
historické památky či archeologická naleziště, která by mohla být realizací stavby Technická
infrastruktura v okolí SSČ dotčena.

- na území hustě zalidněná
Zájmové území je mimo území historického, kulturního nebo archeologického významu,
nenalézají se zde objekty uvedeného významu.
Historické památky
Z hlediska vazeb na nejbližší okolí plánované stavby Technická infrastruktura v okolí SSČ je
možno říci, že na území města Ostrava se nalézají historicky cenné objekty zapsané
v ústředním seznamu kulturních památek. Nejvýznamnějšími kulturními památkami jsou
Slezskoostravský hrad, zámek Ostrava Poruba s prvky sakrální architektury (gotika, baroko,
klasicismus, historizující), lidové architektury a technické památky).
Podrobný výčet historicky cenných objektů zde není uveden, neboť žádná z uvedených
památek není v bezprostřední blízkosti zájmové lokality.
- na území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)
Přímo zájmové území není územím se starou zátěží.

2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které
budou pravděpodobně významně ovlivněny
Realizací předmětného záměru v území byly při přípravě záměru sledovány následující složky
životního prostředí, které by mohly být ovlivněny:

 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, a to po dobu stavby a po jejím ukončení při provozu objektu
Střediska správních činností, jehož provoz stavba Technická infrastruktura v okolí SSČ
zabezpečuje.
Doba realizace stavby
V době realizace stavby může být ovlivněno obyvatelstvo nejbližší zástavby. Eliminace vlivu
na zástavbu bude řešena zpracováním programu organizace výstavby s ohledem na
zabezpečení eliminace a omezení vlivů spojených se stavbou na okolní zástavbu (dopravní
trasy, časový harmonogram, zabezpečení dopravních tras apod.).
Případnou sekundární prašnost z vlastního staveniště lze technicky eliminovat. 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, a to zejména ve dnech pracovního klidu, veškeré stavební práce
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spojené s přípravou území a s dovozem stavebního a technologického materiálu budou
v obytné zástavbě uskutečňovány v denní době.
-

V době výstavby bude organizací práce minimalizován pohyb dopravních mechanismů a
těžké techniky v blízkosti obytné zástavby.

Výše uvedené podmínky mohou být zabezpečeny vzhledem k možnosti uplatnění dopravní
návaznosti v době stavby mimo zejména ulici Zelenou.
Z hlediska doby realizace záměru, jeho rozsahu a současným respektováním výše uvedených
doporučení lze záměr považovat za akceptovatelný.
Doba provozu Střediska správních činností – provoz dopravy a parkovišť
Otázka hlučnosti související s provozem Střediska správních činností a technické
infrastruktury je prověřena hlukovou studií v úrovni znalostí v době zpracování oznámení.
Výsledné hodnoty ukazují, že obyvatelstvo v chráněných objektech nebude dotčeno nad
přípustnou úroveň. Doporučuji aktualizace hlukové studie v dalším stupni projektové
dokumentace a její projednání s orgánem ochrany veřejného zdraví.

Objekty bydlení na ulici Zelená
Pro zabezpečení eliminace vlivu dopravy v území a možnosti ovlivnění obyvatelstva byla při
přípravě projektu technické infrastruktury věnována zvýšená pozornost. Sledována byla
zejména ulice Zelená a zabezpečení minimalizace provozu na uvedené komunikaci. Tento
stav znamená omezení počtu parkovacích míst na parkovišti v jihovýchodní části zájmového
území a směrování využití tohoto parkoviště pro zaměstnance. Tento stav znamená dopravní
provoz omezen převáženě na dojezd a odjezd zaměstnanců a eliminaci počtu průjezdů během
dne po ulici Zelená.
Polyfunkční dům
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Parkoviště v severozápadní části je dopravně napojeno na ulici Na jízdárně a následně na
28.října. V bezprostředním okolí nejsou situovány objekty ochrany.
Na základě výše uvedených opatření souvisejících s provozem parkoviště v jihovýchodní
části území lze záměr považovat v době provozu za akceptovatelný.

 Vlivy na ovzduší a klima
Ovzduší a klima předmětného území nebude negativně ovlivněno.
Hlavním zdrojem znečištění ovzduší při realizaci mohou být práce související zejména s
přesunem materiálů, pohybem stavebních mechanizmů a manipulaci s materiály. Při realizaci
budou stavební práce prováděny postupně.
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 nepodstatný.
Po své realizaci provoz objektu Střediska správních činností a jeho dopravní napojení a
provoz parkovišť nezmění stávající stav kvality ovzduší nad přípustnou úroveň. Tento stav
prověřila a dokladovala zpracovaná rozptylová studie.
 Vlivy na vodu
Záměr neznamená ovlivnění odtokových poměrů v lokalitě.
Vlastní etapa výstavby nepředstavuje významnější riziko ohrožení kvality vod v případě
respektování dobrého stavu techniky používané při výstavbě.
Pro eliminaci 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,
- zabezpečení odstavných ploch pro mechanizmy tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci
podloží,
- konkretizace předpokládaných míst očisty vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace ze
stavenišť včetně návrhu zařízení v dalších stupních projektové dokumentace.
V době provozu bude nakládání s vodami řešeno opatřeními, která jsou předmětem řešení
projektu – zabezpečení vody, režim nakládání s vodou (splaškové odpadní vody, dešťové
vody).
Veškeré splaškové vody budou odváděny jednotným kanalizačním sběračem na ÚČOV.
Provozovatel bude dodržovat limity platného kanalizačního řádu.

 Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje
Tyto charakteristiky nebudou ovlivněny nad únosnou úroveň.
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Horninové prostředí a přírodní zdroje nebudou záměrem souvisejícím se stavbou ovlivněny.

 Vlivy na flóru a faunu a ekosystémy
Při přípravě záměru v území bylo provedeno posouzení předmětné lokality s ohledem na
sledování výskytu flory a fauny v předmětném území.
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.
Zájmové území je lokalitou bez významných biologicko-ekologických prvků. Prostor vzrostlé
zeleně východně od zájmového území, dokumentovaný na straně 50 nebude provozem
předmětné stavby dotčen.
V souvislosti s výstavbou technické a dopravní infrastruktury v okolí SSČ bude nezbytné
provést kácení 4 okrasných stromů, které se nachází v prostoru u stávajícího chodníku podél
ulice Na jízdárně. V místě budování parkovací plochy u ulice Zelené a v prostoru vnitrobloku
bude provedeno vysekání náletových keřů o ploše cca 30 m2.
 Vlivy na krajinu
Záměr stavby Střediska správních činností bude znamenat zásah do vzhledu krajiny. V tomto
případě půjde o dostavbu rozestavěného objektu, jehož přítomnost v území je negativní
dominantou. Jeho dostavba zlepší stav území.
Záměr bude řešen v souladu s účelem užívání – moderní design typický pro stavby
obdobného charakteru. Vlastní lokalita není spojena s nějakou místní kulturně-historickou
zvláštností. Kontakt záměru s obytnou zástavbou obce pohledově území neznehodnotí
vzhledem k umístění záměru a typu řešení celého území, a to i přes výškové řešení celého
objektu. Tento stav je dán zejména architektonickým řešením dostavby objektu. Objekt není
předmětem tohoto oznámení – technická infrastruktura zabezpečuje provoz stavebního
objektu. Parkoviště budou v území respektovat stávající stav území a zároveň připravované
řešení celého území zařazeného do vyšší občanské vybavenosti.
Estetická kvalita území nebude záměrem narušena, bude doplněna o nový pohledově příznivý
prvek oproti stávajícímu.
 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Nebudou ovlivněny.

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 této dokumentaci.
Posouzení vlivu záměru stavby vodního areálu na zdraví obyvatelstva bylo provedeno
z hlediska období výstavby a období provozu.
Proces hodnocení zdravotního rizika se sestává z následujících kroků: určení nebezpečnosti,
hodnocení expozice, charakterizace rizika.
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Možné vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a eventuelní přímé a nepřímé vlivy na
obyvatelstvo je možno charakterizovat z hlediska:
Vlivu znečištěného ovzduší
Vlivu hlukové zátěže
Vlivu produkce odpadů
Odhadu zdravotních rizik pro exponované obyvatelstvo
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 provozu Střediska správních činností nebude ovzduší znečištěno, jak je dokladováno
závěry zpracované rozptylové studie.
Vliv hlukové zátěže
Hlukové emise vymezené rozsahem izofon hluku, izofony ve výši 55 dB(A) pro den a 45
dB(A) pro noc nepřesahují přípustné hodnoty za předpokladu dodržení navrhovaných opatření
souvisejících s provozem dopravního napojení a parkovišť chráněném prostoru.
Vliv produkce odpadů
Zneškodnění odpadu bude prováděno externí firmou na základě smluvního vztahu. Odpady
zařazené mezi odpady nebezpečné budou skladovány v kontejnerech, svoz a zneškodnění
bude zajišťovat specializovaná firma.
Z hlediska klasifikace „zdravotní rizikovosti“ odpadů ve smyslu metodického pokynu HH ČR
zn. HEM - 300 - 27.7.1993 a zákona č. 185/2001 Sb. a z něj vycházejících vyhlášek nesplňují
odpady podmínky pro klasifikaci nebezpečných vlastností - akutní toxicity, chronické
toxicity, žíravosti či infekčnosti.
Odhad zdravotních rizik pro exponované obyvatelstvo
Dle předpokládaných závěrů nebude hodnot souvisejících s odezvou na organismus obyvatel
dosahováno, realizace záměru v území bude možná bez nadměrného ovlivnění nejbližších
antropogenních systémů.
Při použití navrhovaných opatření nebude antropogenní zóna významně dotčena nad únosnou
míru.
Sociální, ekonomické důsledky
Vlastní realizace záměru nemá pro obyvatelstvo nadměrně negativní vliv v uvedených
oblastech. Stavba nebude znamenat pro obyvatelstvo sociální ani ekonomické důsledky.
Narušení faktoru pohody
Dle dokladovaných skutečností (eliminace emisí hluku, situování záměru) za předpokladu
dodržování základní technologické kázně ze strany dodavatele stavby není předpoklad
narušení faktoru pohody nad únosnou míru.
Faktor pohody je soubor vnějších podmínek, které vnímáme jako více či méně ovlivňující
elementy našeho rozpoložení, a to i v případě, že jejich míra nenaplňuje limitní hodnoty dané
platnou legislativou. Ovlivnění může v daném případě nastat subjektivně nebo objektivně
vnímaným přírůstkem hluku, snížením bezpečnosti pohybu osob po komunikacích následkem
průjezdů vozidel apod.
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Hluk z vlastního provozu a dopravy související se Střediskem správních činností neovlivní
obyvatele nejblíže situovaných chráněných objektů (objektů bydlení) nad přípustnou hladinu
jak je dokladováno zpracovanou hlukovou studií.

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Negativní účinky záměru se v obytném území neprojeví. Negativními účinky může být
ovlivněno několik desítek obyvatel v nejbližším okolí lokality výstavby, a to hlukem
z dopravy a provozem. Veškeré vlivy na zdraví obyvatelstva budou podnormativní a
v souladu s požadavky platné legislativy.

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
 Realizace manipulace s materiály (skrývky, výkopy) bude prováděna za příznivých
klimatických podmínek tak, aby byla eliminována možnost znečištění okolních ploch na
minimum.
 Veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu budou
správnou organizací stavby eliminovány, minimalizován bude pohyb mechanismů a těžké
techniky v blízkosti obytné zástavby (ulice Zelená).
 Při stavebních pracích bude dbáno na dodržování všech zásad ochrany vod.
 Před zahájením prací bude proveden monitoring metanu v půdních vzdušinách. Výsledky
tohoto průzkumu budou podkladem pro zpracování dalšího stupně PD.
 Dle zpracované hlukové studie z hlediska zjištění hlukové zátěže vycházející z provozu
Střediska správních činností a souvisejícího dopravního napojení a provozu parkovišť nejsou
navrhovaná protihluková opatření. Tento stav bude ověřen měřením hluku v době provozu.
 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.
 V rámci přípravy bude se správcem kanalizace a ÚČOV projednána bilance nakládání
s odpadními vodami.
 Důsledně budou dodržovány podmínky vyjádření všech dotčených orgánů a organizací.
 Provoz na ulici Zelená bude minimalizován usměrněním dopravy na parkoviště především
pro zaměstnance a omezení velikosti dopravy v tomto prostoru.
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA V OKOLÍ SSČ

Ing.Jarmila Paciorková
04/2005

59

 Důsledně budou kontrolována všechna riziková místa a neprodleně odstraňovány vzniklé
úkapy závadných látek.
 Prováděn bude monitoring jednotlivých vlivů na životní prostředí v souladu s uloženými
podmínkami provozu.

4. 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 je standardem obdobných aktivit. Z jejich vlivů na životní prostředí je možno v území
vycházet. Všechny vlivy na životní prostředí jsou doložitelné a předvídatelné s potřebnou
přesností.

E. Porovnání variant řešení záměru (pokud byly předloženy)
Předmětný záměr stavby je vázán k předmětnému území a není řešen variantně. Stavba bude
podrobně řešena projektem. Detailní charakteristiky objektu Střediska správních činností jsou
řešeny v projektu dostavby tohoto objektu.
Pro variantní posouzení stavby by mohly být zvažovány varianty (jak je uvedeno v části B.5)
- aktivní nulová varianta, pasivní nulová varianta, varianta umístění v jiné lokalitě a varianta
předkládaná oznamovatelem.
Pasivní nulová varianta by předpokládala ponechání plochy v současném stavu. Toto řešení
neumožňuje realizovat úpravu objektu v současnosti s výrazně negativním vzhledem v centru
města v prostoru určeného pro vyšší občanskou vybavenost.
Aktivní nulová varianta znamená odstranění nepříznivého objektu v prostoru. Protože objekt
je možné s uplatněním moderních architektonických prvků upravit a realizovat jeho začlenění
do prostoru, je řešení úprav prostoru adekvátní nákladům na zabezpečení příznivého využití
prostoru.
Investor s variantou umístění v jiné lokalitě nepočítá a řeší využití stávajícího stavu
v předmětném území.
Varianta předkládaná oznamovatelem může být ekologicky přijatelná za předpokladu
dodržení přijatých opatření. Umožňuje realizaci záměru investora a v konečném důsledku i
zájmu širších vrstev obyvatelstva. V případě zájmové lokality je třeba vzít v úvahu stávající
stav území a jeho připravenost pro obdobná řešení a stavbu provést tak, aby odpovídala
požadavkům na minimalizaci vlivů provozu na životní prostředí v oblasti stavební i provozní
a zároveň umožňovala řešení stavby objektu Střediska správních činností a současně i jeho
technické infrastruktury.
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F. Doplňující údaje
1. Mapová a jiná dokumentace, týkající se údajů v oznámení
Oznámení je doplněno mapovou dokumentací:
Situace širších vztahů, měřítko 1 : 10 000
Stávající stav lokality, měřítko 1 : 1 000
Technická infrastruktura v okolí SSČ – situace, měřítko 1 : 1000
Rozptylová studie č.E/1368/2005 Technická infrastruktura – středisko
správních činností SSČ, TESO spol. s r.o., Ostrava, 04/2005
Hluková studie Technická infrastruktura v okolí SSČ,
Ing.Paciorková – EPRO, 04/2005

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

G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
Záměrem stavby je vybudování technické infrastruktury střediska správních činností
v Ostravě. Pro vlastní objekt Střediska správních činností v Ostravě byla zpracována
samostatná projektová dokumentace a dostavba těchto tří objektů A1, A2, A3 je řešena
samostatně.
Zpracovaná projektová dokumentace řešila pouze dostavbu tří rozestavěných objektů
(dilatační celky A1, A2, A3), které byly původně součástí areálu budov stranických orgánů na
pozemcích p.č. 2634/8 a 2634/10. Na objekty A1, A2, A3 již bylo vydáno územní rozhodnutí
(1985) a stavební povolení. Předmětem projektové dokumentace nebylo řešení technické a
dopravní infrastruktury a vybudování objektu A4 (energoblok). Technická a dopravní
infrastruktura včetně objektu A4 je řešena samostatně a je předmětem tohoto oznámení o
posuzování vlivů stavby na životní prostředí. Vzhledem k tomu, že technická infrastruktura je
určena pro provoz objektu Střediska správních činností a stavba navazuje na stávající objekty,
které jsou v území v provozu, jsou tyto rámcově zahrnuty v předloženém oznámení.
Pozemky dotčené výstavbou se nacházejí v k.ú. Moravská Ostrava. Pozemky na nichž se
nachází vlastní budova Střediska správních činností mají celkovou rozlohu 21 267,00 m2,
plocha celková (technická infrastruktura činí 48 967 m2).
Vlastní stavba technické infrastruktury zahrnuje vybudování dvou parkovišť a jejich
dopravního napojení a vybudování inženýrských sítí (přeložky, napojení) a objekt A4
(energoblok).
Z hlediska Územního plánu města Ostravy jsou předmětné pozemky součástí lokality určené
pro zástavbu vyšší občanskou vybaveností. Návrh je v souladu se závaznou ÚPD.
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Zájmové území je dopravně napojeno na ulici 28.října prostřednictvím ulice Na jízdárně
(parkoviště v severozápadní části území) a prostřednictvím ulice Zelená (parkoviště pro
zaměstnance v jihovýchodní části zájmového území).
Stavba technické infrastruktury řeší napojení objektu Střediska správních činností a respektuje
stávající provozované objekty Okresní správy sociálního zabezpečení a Finanční ředitelství a
jejich infrastrukturu. Pro oba objekty jsou v území k dispozici stávající parkovací plochy. Pro
objekt Okresní správy sociálního zabezpečení je parkoviště situováno v jihovýchodním
směru v počtu 57 parkovacích míst, pro provoz Finančního ředitelství parkoviště západně od
uvedeného objektu mezi objektem Finančního ředitelství a silnicí Na jízdárně. Parkoviště
zahrnuje 64 parkovacích míst.
Urbanistické řešení je v souladu se závaznou ÚPD. Svou atraktivní polohou a vazbou na
okolní architekturu je lokalita určena pro zástavbu na vysoké architektonicko – urbanistické
úrovni s požadavkem dobrého provozně funkčního řešení.
Středisko správních činností MMO bude součástí administrativně-správního a kulturního
centra, které postupně vzniká kolem ulice 28.října.
V současné době se v jeho bezprostřední blízkosti nacházejí budovy Finančního ředitelství
Ostrava, Okresní správy sociálního zabezpečení, hejtmanství Moravskoslezského kraje,
objekt kulturního domu a polyfunkční dům.
V řešené lokalitě se zároveň připravuje výstavba budovy Moravskoslezské vědecké knihovny,
resp. dalších objektů integrujících bydlení a kancelářské prostory.
Místo, kde je připravována dostavba objektu Střediska správních činností a její technické
infrastruktury se nachází v prostoru jižně od ulice 28.října v Moravské Ostravě mezi ulicemi
Zelená a Na jízdárně v prostoru s ostatními stávajícími správními objekty a připravovanými
objekty – Moravskoslezská vědecká knihovna.
Charakteristika budoucího provozu objektu (pro možnost posouzení technické infrastruktury
zabezpečující provoz objektu)
Jedná o administrativně-správní objekt v jehož prostorách budou umístěny některé odbory
Magistrátu města Ostravy - část odboru dopravy, komunálních služeb, odbor vnitřních věcí,
živnostenský úřad a budou zde rovněž prostory Městské policie.
Vstup je řešen pro dva hlavní komunikační proudy. Jeden tvoří chodci přicházející převážně
od zastávek tramvají MHD na ulici 28.října a ze směru od centra. Druhý ze směru od budovy
krajského úřadu a parkoviště mezi ulicemi Na jízdárně a 28.října. Prostor parkoviště
v jihovýchodní části je řešen jako parkoviště pro zaměstnance. Toto řešení zabezpečuje
omezení dopravy na ulici Zelená v průběhu dne (příchod a odchod na pracoviště).
Návrh respektuje skutečnost, že řada činností při zpracování žádostí vyžaduje přímou vazbu
na poměrně rozsáhlé zázemí spisoven. Rovněž stávající legislativní předpisy upravují do jisté
míry styk s občanem v rámci jednotlivých administrativních úkonů resp. správních řízení.
Technická infrastruktura
V souvislosti s realizací objektů technické a dopravní infrastruktury souvisejících se stavbou
SSČ bude provedena při přípravě stavby demolice rozestavěného objektu „D“, demontáž
drátěného a plechového oplocení, rozebrání živičných vozovek, demolice stávajícího
podjezdu před vstupem do budovy Finančního ředitelství Ostrava (SO 115), rozebrání
živičných chodníků v prostoru mezi ulicí 28.října a objektem SSČ. Zabezpečena bude
stávající kanalizace DN 300 a DN 400 v severní a východní části objektu SSČ (po provedení
přeložky nefunkční) - šachty budou odbourány do výšky 1,0 m pod upravený terén a
zabetonovány (celkem 8 ks), nefunkční kanalizace bude zafoukána popílkobetonem, v případě
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odkopání kanalizace při výstavbě bloku A4 bude příslušný úsek vybourán, suť bude odvezena
na určenou skládku a stávající vodovod DN 100 LT a část DN 250, který je veden v souběhu
s ulicí 28. října, bude zafoukán popílkobetonem.
Inženýrské sítě
Středisko správních činností bude napojeno na inženýrské sítě připravované v rámci stavby
Technická infrastruktura v okolí SSČ v následujícím řešení:
Vodovody a kanalizace
Přípojka vody bude napojena na projektovanou přeložku vodovodu pro veřejnou potřebu,
která je navrhována v souběhu s ulicí 28. října. Bude přivedena do místnosti s hlavním
uzávěrem vody, kde bude osazena vodoměrná souprava.
Dle konzultace s pracovníky a.s. OVAK (zaručený tlak ve vodovodní síti 0,3 MPa) a po
ověření provozu sousedních objektů (Finanční ředitelství, Okresní správa sociálního
zabezpečení) je navrhována v rámci vnitřních rozvodů posilovací stanice.
Průměrná denní potřeba vody bude činit 0,31 l.s -1 , celková roční potřeba vody 700
m 3 rok -1
Splaškové vody budou odvedeny do projektované přeložky jednotné kanalizace DN 300, DN
400, dále do jednotné stoky DN 1200 ve správě a.s. OVAK.
Likvidace splaškových vod bude na ÚČOV Ostrava – Přívoz.
Jedná se o běžné splaškové vody, jejichž znečištění by v žádném případě nemělo překročit
limitní hodnoty, uvedené v platném kanalizačním řádu a.s. OVAK Ostrava.
Na oddílné tukové přípojce z kuchyně bude osazen lapač tuků.
Do přeložky kanalizace (jednotné) a dále do jednotné kanalizace DN 1200 situované
v souběhu s Polyfunkčním domem budou svedeny dešťové vody ze zastřešení Střediska
správních činností a vnitrobloku, ze zpevněných ploch a spádového území vnitrobloku,
zpevněných nástupních ploch podél objektu SSČ a z parkoviště situovaného západně od
objektu SSČ.
Přípojky z objektu SSČ budou napojeny do překládané jednotné kanalizace. Dešťové vody ze
zpevněných ploch vnitrobloku a západního parkoviště budou odvedeny do koncové šachty
přeložky kanalizace.
Kvalita dešťových vod na odtoku z parkoviště nepřesáhne limity uvedené v kanalizačním
řádu kanalizace pro veřejnou potřebu Statutárního města Ostrava, tabulka č. 3/II – přípustná
míra znečištění s vyústěním na ČOV, to je 10 mg.NEL.l-1. Po smísení s ostatními dešťovými
vodami bude znečištění v koncovém úseku přeložky kanalizace činit max. 2,2 mg.NEL.l-1.
Přímo do jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu DN 1200 ve správě a.s. OVAK, která je
situována v souběhu s Polyfunkčním domem budou svedeny dešťové vody z projektovaného
parkoviště situovaného u jihovýchodně od objektu SSČ.
Zásobování teplem
Potřeba tepla bude zajištěna napojením na horkovodní rozvody v majetku Dalkia a.s. ve
stávající horkovodní šachtě u ulice 28.října. Trasa horkovodní přípojky bude vedena
v chodníku a zpevněných plochách. Vstup horkovodní přípojky do objektu bude ve
výměníkové stanici. Roční potřeba tepla bude činit celkem 6 048 GJ.
Zásobování el. energií
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Objekt bude napojen na stávající distribuční síť SME a.s. 22kV samostatnou přípojkou
tvořenou kabelovou smyčkou do nové trafostanice.
Zásobování el. energií stavby objektu Střediska správní činnosti je navrženo vybudováním
vestavné odběratelské trafostanice 22/0,4kV o výkonu 2x1000kVA. Trafostanice bude
situována v dilatačním celku A4 v energetickém centru. Objekt bude napojen na stávající
distribuční kabelovou síť SME a.s. 22kV přípojkou tvořenou kabelovou smyčkou z vedení
22kV č.846. Celkový předpokládaný instalovaný příkon bude činit 1 972kW (950kW – VZT).
Předpokládané výpočtové zatížení max. 1 300kW.
Energetické centrum je samostatný dilatační celek je situován do prostoru mezi objektem A3
a ulici 28.října. Celý se nachází pod úrovní terénu a je v něm umístěno energetické centrum
zajišťující dodávku elektrické energie pro všechny řešené objekty SSČ (A1-A3).
Výše uvedené řešení zabezpečení inženýrských sítí je řešeno pro připravované další stavby v
území, tedy i pro možnost napojení objektu Moravskoslezské vědecké knihovny. Realizace
záměru respektuje možnost napojení pro ostatní objekty včetně parkovacích míst.
Dopravní napojení, parkoviště
Území je vzhledem ke své poloze nedaleko městského centra poměrně dobře obslouženo
systémem MHD. Ulicí 28. října a Vítkovickou jsou vedeny tramvajové linky zajišťující přímé
spojení s většinou městských obvodů (Poruba, Svinov, Třebovice, Ostrava - Jih, Výškovice,
Moravská Ostrava a Přívoz, Mariánské Hory, Vítkovice, Kunčičky, Kunčice, část Slezské
Ostravy).V okruhu cca 300 m jsou po místních komunikacích vedeny autobusové linky DPO
a.s. Na náměstí Republiky se nachází konečná řady trolejbusových linek.
Ve vzdálenosti cca 400 m od SSČ se nachází areál autobusového terminálu a nádraží ČD
Ostrava – střed.
Komunikace a zpevněné plochy pro pěší před střediskem správních činností budou napojeny
na chodníkový skelet území – chodník podél ul. 28. října a ulice Na jízdárně. Zpevněné
plochy mezi objektem SSČ a ulicí 28.října poskytují dostatečný rozptylový prostor před
hlavními vstupy.
Podél ulice 28.října vede ze směru od Mariánských Hor cyklistická stezka, která v současné
době odbočuje v prostoru křižovatky ulic 28.října – Jízdárenská do sadu M. Horákové a
pokračuje směrem k ulici Varenské.
Pro SSČ budou vybudována dvě parkovací plochy v jihovýchodní části zájmového území
(mezi polyfunkčním domem a SSČ) – parkovací plocha 60 parkovacích stání a v západní
části území v blízkosti křižovatky ulic 28. října a ulice Na Jízdárně – 97 parkovacích stání.
Celkem je navrženo 157 kolmých stání. Pro ZTP je vymezeno 9 parkovacích míst (3,5 m x
5,0 m, příčný sklon do 5%, vybavení příslušným dopravním značením).
V případě stavebních objektů technické a dopravní infrastruktury, které jsou předmětem
tohoto oznámení, budou zvoleny vhodné povrchy zpevněných ploch, prvky uličního
mobiliáře, osvětlovacích těles veřejného osvětlení a celkové konečné barevné řešení.
Velká frekvence chodců na tomto exponovaném území vyžaduje realizovat výsadby
okrasných dřevin do vyvýšených záhonů nad terén, které zamezí zkratkovitým průchodům.
Současně mohou být zídky využity k umístění laviček pro krátkodobý odpočinek.
Kosterními dřevinami zde bude stromové patro, doplněné nízkými a půdopokryvnými
dřevinami. Keře překryjí celý povrch záhonů a vytvoří vyšší i barevnější hmotu zeleně.
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Stromy a keře budou rovněž měnit v průběhu vegetace svůj vzhled – jarní kvetoucí aspekt
bude nahrazen barevným olistěním během vegetace a pak následuje podzimní vybarvení
dřevin s barevnými plody. Druhová skladba bude specifikována v dalším stupni PD.
Na ploše parkoviště jsou navrženy ostrůvky, v nichž budou do středu vysázeny stromy. Uvnitř
vnitrobloku, prostoru vymezeném objekty Finančního ředitelství Ostrava, Okresní správy
sociálního zabezpečení a Střediska správních činností MMO se střetávají dvě funkce. Jedna
jeho část bude sloužit jako zásobovací dvůr SSČ, druhá je uvažována jako odpočinková zóna
s možností průchodu. Od prostoru zásobovacího dvora bude tato klidová část oddělena plnou
zdí, která bude porostlá popínavou zelení.
Navržený způsob realizace záměru a jeho provozu a začlenění do území je řešen tak, aby vliv
na životní prostředí byl minimalizován.. Stav hlukové zátěže a škodlivin do ovzduší je řešen
(posouzen) hlukovou a rozptylovou studií.
Navržené technické i stavební a technologické řešení je v souladu s požadavky na obdobná
zařízení a stavby. Navržena je stavba přiměřeným způsobem začleněna do stávající lokality
s ohledem na okolní objekty a dopravní charakteristiky území. Technické řešení jednotlivých
stavebních a funkčních prvků je řešené účelně s optimalizací využití doprovodných ploch a
technologických požadavků. Parkoviště je řešeno s ohledem na zabezpečení eliminace vlivů
z provozu vozidel i v případě havarijního stavu vzniklého v souvislosti zejména s provozem
vozidel.

H. Příloha
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou
územně plánovací dokumentací
Magistrát města Ostravy, útvar hlavního architekta, zn. ÚHA/3320/04/Ven/Hr z 28.6.2004
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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 „Technická infrastruktura
v okolí SSČ“ je ekologicky přijatelná a lze ji
doporučit
k realizaci na navržené lokalitě.

Oznámení bylo zpracováno: duben 2005

Zpracovatel oznámení:

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

Selská 43, 736 01 Havířov
Tel/fax 596818570, 0602 749482
e-mail eproj@volny.cz

Spolupracovali:
OSA projekt s.r.o., Ostrava (zpracovatelé dokumentace pro územní řízení 04/2005)
TESO spol. s r.o. Ostrava (rozptylová studie)
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Situace širších vztahů, měřítko 1 : 10 000
Stávající stav lokality, měřítko 1 : 1 000
Technická infrastruktura v okolí SSČ – situace, měřítko 1 : 1000
Rozptylová studie č.E/1368/2005 Technická infrastruktura v okolí SSČ, TESO spol. s r.o.,
Ostrava, 04/2005
Hluková studie Technická infrastruktura v okolí SSČ, Ing.Paciorková – EPRO, 04/2005
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H. PŘÍLOHA
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou
územně plánovací dokumentací
Magistrát města Ostravy, útvar hlavního architekta, zn. ÚHA/3320/04/Ven/Hr z 28.6.2004
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