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ÚVOD
Předkládaný posudek byl zpracován podle § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, v platném znění k dokumentaci o hodnocení vlivů záměru „Ostrava
– Areál BENSTAR“ na životní prostředí, a to na základě písemného pověření Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 21.12. 2012
č. j. MSK 169240/2012 a smlouvy č. 02804/2012/ŽPZ.
Zpracovaný posudek je vyhotoven podle požadavku § 9 a dle rozsahu přílohy č. 5
zákona č. 100/2002 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
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Předána byla následující vyjádření:
Vyjádření obdržená ve smyslu § 8 odst. 3 (vyjádření k dokumentaci)
1. Vyjádření dotčených správních úřadů a územně samosprávných celků:
ČIŽP,
oblastní
inspektorát
• Vyjádření
č.j. ČIŽP/49/IPP/1204056.005/12/VMJ

Ostrava

ze

dne

9.11.2012,

• Vyjádření KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ze dne 2.11.2012,
čj. KHSMS 34100/2012/OV/HOK
• Vyjádření KÚ Moravskoslezského kraje ze dne 9.11.2012, č.j.: MSK 148202/2012
• Vyjádření Statutárního města Ostrava ze dne 5.11.2012, čj. SMO/361373/12/OŽP/Bey
• Vyjádření Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí ze dne 5.11.2012,
čj. SMO/361373/12/OŽP/Bey
• Vyjádření Statutárního města Ostrava, Městského obvodu Svinov ze dne 6.11.2012,
čj. SVI 04353/2012/OVDŽP/Her
2. Vyjádření veřejnosti:
• Vyjádření Ing. Štěpánky Hendrichové a její dcery Ing. Štěpánky Hendrichové ze dne
4.11.2012
• Vyjádření pana Josefa Rokyty, Lea Rokyty a Aleše Rokyty ze dne 4.11.2012
Vyjádření obdržená ve smyslu § 8 odst. 3 (vyjádření k doplnění dokumentace)
1. Vyjádření dotčených správních úřadů a územně samosprávných celků:
• Vyjádření
ČIŽP,
oblastní
inspektorát
č.j. ČIŽP/49/IPP/1204056.008/14/VMJ

Ostrava

ze

dne

14.8.2014,

• Vyjádření KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ze dne 5.8.2014,
čj. KHSMS 25304/2014/OV/HOK
• Vyjádření KÚ Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne
7.8.2014, č.j.: MSK 107918/2014
• Vyjádření Statutárního města Ostrava ze dne 29.7.2014, čj. SMO/271743/14/OŽP/Bey
• Vyjádření Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí ze dne 29.7.2014,
čj. SMO/271740/14/OŽP/Bey
• Vyjádření Statutárního města Ostrava, Městského obvodu Svinov ze dne 5.8.2014,
čj. SVI 02436/20142/OVDŽP/Her
2. Vyjádření veřejnosti:
• Vyjádření Ing. Štěpánky Hendrichové a její dcery Ing. Štěpánky Hendrichové ze dne
3.8.2014
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• Vyjádření pana Josefa Rokyty ze dne 12.8.2014
• Vyjádření pana Aleše Rokyty ze dne 12.8.2014
• Vyjádření pana Lea Rokyty ze dne 12.8.2014
Výchozí podklady
Podklady pro zpracování posudku byly zejména:
• Dokumentace záměru „Ostrava – Areál BENSTAR“, zpracované dle § 8 zákona
č. 100/2001 Sb., v platném znění
• Dokumentace záměru „Ostrava – Areál BENSTAR“, zpracované dle § 8 zákona
č. 100/2001 Sb., v platném znění – doplněk č. 1
• Výše uvedená vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územně samosprávných
celků a veřejnosti
• Korespondence příslušného úřadu (Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství) v rámci procesu posuzování vlivů záměru na životní
prostředí
• Oznámení záměru „Ostrava – Areál BENSTAR“, zpracované dle § 6 zákona č. 100/2001
Sb., v platném znění
• Místní šetření na lokalitě umístění záměru včetně prohlídky širšího okolí.
• Pořízená fotodokumentace staveniště umístění záměru a okolí.
• Platná legislativa, normy a ostatní předpisy vztahující se k posuzovanému záměru.
• Mapové a jiné podklady.
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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
I.1.

Název záměru:
Ostrava – Areál BENSTAR

I.2.

Kapacita (rozsah) záměru:

Předmětem záměru je výstavba areálu prodejního skladu potravin a nápojů „Cash&Carry“,
včetně parkoviště zákazníků:
Celková plocha areálu:
29 107 m2
Zastavěná plocha celkem:
8 771 m2
Zelené plochy:
10 099 m2
Zpevněné plochy:
10 237 m2
Parkovací stání pro zákazníky:
108 míst
Parkovací stání pro zaměstnance:
20 míst
Odstavná stání:
22 míst
Skladovací kapacita
3 500 palet
Předpokládaný obrat zboží:
50-60 mil. Kč/měsíc
Průměrný počet vjezdů TIR denně:
10
Průměrný počet NA denně:
20

I.3.

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

I.4.

Moravskoslezský
Statutární město Ostrava
Svinov
Svinov

Obchodní firma oznamovatele:
BENSTAR s.r.o.

I.5.

IČ oznamovatele: 268 391 48

I.6.

Sídlo (bydliště) oznamovatele:
U Řeky 909
720 00 Ostrava - Hrabová
Oprávněný zástupce oznamovatele:

jméno:

telefon:

Jiří Starosta – jednatel společnosti
U Řeky 909
720 00 Ostrava - Hrabová
596 734 519
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Průběh posuzování:
1. Oznámení záměru dle § 6, odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. bylo zpracováno Ing. Jitkou
Vavrečkovou a kol. v únoru 2012.
2. Zjišťovací řízení zahájeno dopisem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství dne 19.3.2012.
3. Zjišťovací řízení ukončeno závěrem zjišťovacího řízení vydaným Krajským úřadem
Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství dne 23.4.2012.
4. V závěru zjišťovacího řízení Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství sděluje, že na základě zjišťovacího řízení došel příslušný úřad
k závěru, že záměr „Ostrava – Areál BENSTAR“ bude dále posuzován podle
citovaného zákona. Krajský úřad požaduje do dokumentace dopracovat a doplnit
připomínky, vyplývající z jednotlivých vyjádření doručených při zjišťovacím řízení
záměru a předložit ji v počtu 7 výtisků a v elektronické podobě.
5. Dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. byla zpracována Ing. Jitkou
Vavrečkovou a kol. v srpnu 2012.
6. Dokumentace zveřejněna dopisem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství dne 10.10.2012.
7. Zpracováním posudku pověřen dopisem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,
odboru životního prostředí a zemědělství dne 21.12.2012 Ing. Radek Přílepek, držitel
rozhodnutí o udělení autorizace ke zpracování dokumentace a posudku
čj. 31547/5291/OPVŽP/02, prodloužení autorizace č.j. 75248/ENV/11 ze dne
17.10.2011.
8. Zpracovatel posudku požádal dne 6.2.2013 o doplnění dokumentace.
9. Doplněk dokumentace č. 1 byl zpracován Ing. Jitkou Vavrečkovou a kol. v červnu
2014.
10. Doplněk dokumentace č. 1 zveřejněn dopisem Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje, odboru životního prostředí a zemědělství dne 15.7.2014.
11. Posudek předán Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního
prostředí a zemědělství dne 25.9.2014.

7

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
Ostrava – Areál BENSTAR

II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE
II.1. Úplnost dokumentace
Předložená dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí pro záměr „Ostrava –
Areál BENSTAR“, byla zpracovatelem posudku podrobně prostudována a porovnána
s přílohou č. 4, zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. Dokumentace je zpracována
v následujícím členění:
A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
I.
Základní údaje
II.
Údaje o vstupech
III.
Údaje o výstupech
C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
1.
Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
2.
Charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které
budou pravděpodobně významně ovlivněny
3.
Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území a jeho
únosného zatížení
D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA
VEŘEJNĚ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
I.
Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní
prostředí a odhad jejich velikosti a významnosti
II.
Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
možných
haváriích
III.
Charakteristika
environmentálních
rizik
při
a nestandardních stavech
IV.
Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí
V.
Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů
VI.
Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
zpracování dokumentace
E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
F. ZÁVĚR
G. VŠEOBECNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
H. PŘÍLOHY
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedené členění dokumentace až na drobné výjimky respektuje přílohu č. 4 zákona
č. 100/2001 Sb., v platném znění, některé názvy kapitol nejsou zcela v souladu s přílohou č. 4,
jejich věcná náplň je naplněna. V dokumentaci zcela chybí kapitola B.I.9 Výčet navazujících
rozhodnutí podle §10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat, tento
nedostatek byl odstraněn doplněním dokumentace.
Přes některé dílčí připomínky, poznámky a doplňky, které jsou uvedeny v dalších
částech posudku, je možné konstatovat, že dokumentace je zpracována na průměrné úrovni
v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném
8
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znění a splňuje jeho základní požadavky. Obsah a rozsah dokumentace odpovídá charakteru
posuzovaného záměru a jeho možným vlivům na okolní prostředí. Dokumentace je
zpracována vcelku přehledně, je dodržen sled jednotlivých částí, kapitol a subkapitol podle
přílohy č. 4 citovaného zákona.
Posouzení úplnosti a správnosti dokumentace podle jednotlivých částí dokumentace
včetně použitých metod hodnocení podle přílohy č. 4 citovaného zákona je dále rozvedeno
v následující části posudku.

II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci (oznámení) včetně
použitých metod hodnocení
Hodnocení věcného obsahu je zpracovatelem posudku dále provedeno ve sledu dle
vzorové osnovy dokumentace, tedy v souladu s přílohou č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.,
v platném znění.
Část A – Zpracovatel dokumentace zde provedl identifikaci investora.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Část A předložené dokumentace je zpracována přehledně a odpovídajícím způsobem.
Kapitola naplňuje informace požadované zákonem.
Část B Údaje o záměru
B.I. Základní údaje
Kapitola je rozdělena na dílčí kapitoly, jejichž názvy odpovídají požadavkům
uvedeným v zákoně, v dokumentaci zcela chybí kapitola B.I.9., tento nedostatek byl
odstraněn doplněním dokumentace.
B.I.1. Název záměru
Předmětem předkládané dokumentace je posouzení záměru „Ostrava - areál
BENSTAR“.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Tato kapitola obsahuje požadované informace, včetně komentáře zpracovatelky
dokumentace ve vztahu k zařazení záměru, ze kterého je patrný i příslušný úřad pro proces
posuzování vlivů na životní prostředí
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Celková plocha areálu: 29 107 m2
Zastavěná plocha celkem: 8 771 m2
Zelené plochy:
10 099 m2
Zpevněné plochy:
10 237 m2
Parkovací stání pro zákazníky:108 míst
Parkovací stání pro zaměstnance:20 míst
Odstavná stání:
22 míst
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska kapacitních údajů měla být uvedena například i skladovací kapacita
a předpokládaný obrat skladovaného zboží. Z údajů uvedených v dokumentaci nelze dále
vyhodnotit potřebu dopravní obsluhy související s areálem. Částečně se tyto nedostatky
snažila autorka dokumentace odstranit doplňkem dokumentace, kdy byla navíc uvedena
9
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skladovací kapacita 3 500 palet a obrat zboží v mil. Kč/měsíc. Pro jednoznačnost je třeba
znát měsíční nebo roční obrat palet, údaj o obratu zboží v hodnotě 50-60 mil Kč/měs nic
neříká např. o dopravních nárocích a s tímto požadavkem na doplnění dokumentace se
autorka odpovídajícím způsobem nevypořádala.
B.I.3. Umístění záměru
Z údajů uvedených v dokumentaci je zřejmé, že záměr je situován do
Moravskoslezského kraje, statutárního města Ostrava, městského obvodu Ostrava Svinov, k.ú.
Svinov v areálu Českých Radiokomunikací a.s. na ul. Ostravská.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska umístění záměru prezentovaného v této kapitole posuzované dokumentace
není ze strany zpracovatele posudku připomínek. Přesné umístění je zřejmé i z výčtu pozemků
uvedených v kapitole B.II.1. dokumentace.
B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Posuzovaná dokumentace popisuje vybudování areálu firmy BENSTAR s.r.o. ve
stávajícím areálu Českých Radiokomunikací a.s., který bude sloužit jako prodejní sklad
nápojů a potravin „Cash&Carry“. Součástí areálu bude také sklad obalů, administrativní
a technické zázemí, připojení objektů na inženýrské sítě a komunikace, vč. zajištění parkování
pro zaměstnance, zákazníky, odstavné plochy pro nákladní vozidla a zpevněné plochy
pojízdné i pěší. Stávající drobné objekty budou demolovány, hlavní budova Českých
Radiokomunikací a.s. bude stavebně upravena a rozšířena a vysílač o výšce 70 m bude
zachován, vč. kotvení.
V areálu nebude provozována výrobní činnost. Jedná se o základní provozy:
1) prodejní sklad potravin a nápojů „Cash&Carry“ s předpokládaným sortimentem
- balené potraviny, balené chlazené a mražené potraviny
- ovoce, zelenina
- mléko a mléčné výrobky
- veškerý sortiment nápojů (alko, nealko, sudové, paletové, atd.)
- základní sortiment drogerie
2) sklad potravin a nápojů pro další distribuci
3) administrativní zázemí pro potřeby firmy
4) sociální a hygienické zázemí pro potřeby skladových zaměstnanců firmy
Vzhledem k charakteru záměru a skutečnosti, že záměr bude realizován mimo
soustředěnou zástavbu města Ostravy, lze kumulaci s jinými záměry vyloučit.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Konstatuji, že vzhledem k charakteru provozu nelze kumulativní vlivy s jinými záměry
předpokládat, společně však bude záměr působit se stávajícím stavem především v oblasti
dopravy a z toho vyplývajících vlivů na hlukovou a imisní situaci. V dokumentaci ani
přílohách není uvedeno stávající využití kotelny na LTO, vzhledem ke stávajícímu stavu, kdy
je areál provozován bez obsluhy je zřejmé, že stávající využití kotelny není na takové úrovni,
jako je navrhovaný stav a nemůže tedy být součástí imisního pozadí a navrhované využití by
tedy mělo být vyhodnoceno. Nelze zaměňovat výkon kotelny a její využití, pokud se používá
kotelny k temperování, může být její využití např. na 10 % výkonu, pokud bude používána
k výtápění, bude její využití zcela jistě vyšší, bylo požadováno vysvětlit, popsat a doplnit. Výše
zmiňované skutečnosti v dokumentaci uvedeny nejsou a ani doplnění dokumentace na ně
nedává jasnou odpověď.
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B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant
a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Posuzovaná dokumentace konstatuje, že potřeba vybudování areálu prodejního skladu
nápojů a potravin „Cash&Carry“ vychází z podnikatelské strategie oznamovatele, dobrého
dopravního napojení a souladu obchodního záměru s územním plánem. Stavby záměru budou
realizovány na pozemcích v k.ú Svinov na ul. Ostravská, v blízkosti místního hřbitova.
Požadovaná varianta přímého napojení záměru na ulici Rudná nebyla zpracovatelem
Dokumentace hodnocena z důvodu nemožnosti její realizace – viz. Stanovisko ŘSD ČR
(příloha č. 7) Dokumentace.
Záměr je v části E. vyhodnocen pro následující varianty vytápění:
Varianta A: stávající kotelna na LTO (vytápění stávajícího objektu) + teplovzdušné
plynové jednotky – ohřívač TUV (vytápění přístavby)
Varianta B: stávající kotelna na LTO (vytápění stávajícího objektu) + tepelná čerpadla
(vytápění přístavby)
Varianta C: stávající kotelna na LTO (vytápění stávajícího objektu) + napojení na CZT
(vytápění přístavby)
Jiná lokalizace záměru není uvažována.
Doplněk dokumentace č. 1 dále odkazuje na ČSN 736101 – Projektování silnic
a dálnic, která řeší i požadavky na vzdálenosti křižovatek, kde je min. vzdálenost křižovatek
v případě ulice Rudná 2,5 km. Dále odkazuje na ČSN 736110 (Dodatek Z 1 z února 2010) –
Projektování místních komunikací, kde tab. 2 říká, že pro komunikace rychlostní zásadně
směrově rozdělené (což Rudná je) platí min. vzdálenost křižovatek 1000 m, což v daném
případě rovněž nelze dodržet. Z grafického podkladu uvedeného v doplňku dokumentace je
zřejmé, že výše uvedenými normami je přípustné vybudování přímých sjezdů z I/11 Rudná
v poměrně velké vzdálenosti od areálu Benstar, což danou situaci neřeší (technické,
majetkové, časové, finanční i jiné objektivní důvody).
Z těchto důvodů není odmítnutí vypracování a posouzení varianty přímého napojení
areálu Benstar na ulici Rudná formálním aktem, ale je důsledkem zcela objektivních
technických důvodů, které její vybudování v požadovaném místě (tj. dle požadavku úřadu
Svinov) zcela vylučují. A z tohoto důvodu se nám jeví posuzování varianty stavby, která
nebude moci být nikdy realizována, jako neúčelné a proto ani není v této dokumentaci
obsažena.
Stanovisko zpracovatele posudku:
V posuzované dokumentaci uvedené zdůvodnění záměru lze z pohledu oznamovatele
považovat za logické z hlediska samotného charakteru záměru. Co se týká zdůvodnění
samotného umístění, zde je třeba konstatovat, že se dle názoru zpracovatele posudku nejedná
o lokalitu s dobrou dopravní dostupností. Umisťovat záměr do lokality, kam je v současné
době zakázán vjezd automobilů o hmotnosti více než 12 t (mimo dopravní obsluhy) je velmi
problematické. I z hlediska uvedených variant je možno konstatovat, že popsané varianty
nerespektují závěr zjišťovacího řízení vydaný KÚ Moravskoslezského kraje dne 23.4.2012 pod
čj. MSK 37484/2012, kde je požadováno „doplnit varianty dopravního napojení na ulici
Rudná s ohledem na obytnou zástavbu a jednotlivé varianty porovnat z hlediska nárůstu
hlukové a imisní zátěže“. Oproti oznámení však v dokumentaci přibyly pouze varianty
vytápění navrhovaných objektů. Z pohledu dopravního napojení je v dokumentaci
konstatováno, že: „Požadovaná varianta přímého napojení záměru na ulici Rudná nebyla
zpracovatelem dokumentace hodnocena z důvodu nemožnosti její realizace.“ s odkazem na
vyjádření ŘSD ČR v příloze dokumentace. Toto konstatování je ve vztahu k požadavku
uvedeném v závěru zjišťovacího řízení a ve vyjádření Městského obvodu Svinov ze dne
17.4.2012 možné označit za více méně formální. Vyjádření ŘSD ČR konstatuje, že nelze
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uvažovat s přímým dopravním připojením (přes ulici Ostravskou), z toho vyplývá, že nebyla
tedy zkoumána jiná varianta napojení na ulici Rudná (např. varianta navrhovaná Městským
obvodem Svinov). S tímto se zpracovatelka dokumentace vypořádala v doplňku dokumentace,
kde vyhodnotila variantu navrhovanou Městským obvodem Svinov jako nerealizovatelnou,
s čímž lze souhlasit, jiná možná varianta v doplňku nebyla předložena. V požadavku na
doplnění dokumentace bylo uvedeno doplnění o variantu napojení na ul. Rudná (např.
varianta navrhovaná Městským obvodem Svinov), mohla být tedy navržena a posouzena
varianta, která by vyhovovala výše citovaným normám. Volba varianty záměru je však
konečnou odpovědností oznamovatele, který variantu předkládá.
B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Z posuzované dokumentace vyplývá, že se předložený záměr skládá z následujících
stavebních objektů, které jsou v dokumentaci podrobně popsány:
SO.01 – Přístavba a stavební úpravy objektu č.p. 568
SO.02 – Novostavba skladu obalů
SO.03 – Novostavba trafostanice VN- NN
SO.04 – Novostavba technologického kontejneru Českých Radiokomunikací a.s.
SO.05 – Novostavba kabelu NN pro technologii Českých Radiokomunikací a.s.
SO.06 – Novostavba oplocení okolo vysílače Českých Radiokomunikací a.s.
SO.07 – Vertikální přeložka zemnící sítě 70 m vysílače Českých Radiokomunikací a.s.
SO.08 – Splašková kanalizace (včetně napojení na jednotnou kanalizaci města Ostravy)
SO.09 – Dešťová kanalizace (včetně napojení na jednotnou kanalizaci města Ostravy)
SO.10 – Vodovod (včetně napojení na veřejnou vodovodní síť)
SO.11 – Areálový rozvod NN ( včetně osvětlení a napojení na trafostanici)
SO.12 – Optický kabel O2 (včetně napojení)
SO.13 – Areálové komunikace (včetně napojení na silnici č. III/4782)
SO.14 – STL plynovod (napojení)
SO.15 – Modernizace autobusové zastávky
SO.16 – Stavební úpravy stávajícího oplocení
Dále jsou v této části uvedeny údaje o provozní době a počtu zaměstnanců.
Doplněk dokumentace č. 1 navíc uvádí, že: Současný zákaz vjezdu automobilů
o hmotnosti více než 12 t (mimo dopravní obsluhy) se záměru netýká – výjimka ze zákazu
vjezdu je vyjádřena dodatkovou tabulkou, která se bude vztahovat mimo jiné i na vozidla
zajišťující budoucí zásobování areálu Benstar, tj. nákladní automobily (cca 30 NA+TIR),
která budou do areálu záměru vjíždět a vyjíždět a které budou touto dopravní obsluhou
(investorem již bylo projednáno s odborem dopravy).
Doplněk dokumentace č. 1 se dále zabývá požadavkem na doplnění dokumentace ve
vztahu k likvidaci srážkových vod a konstatuje, že: Uvedeným řešením je respektován
relevantní legislativní požadavek kladený na uvedený typ staveb, tedy Vyhláškou
č. 268/2009 Sb., která v § 6 odst. 4 uvádí: Stavby, z nichž odtékají povrchové vody, vzniklé
dopadem atmosférických srážek (dále jen "srážkové vody"), musí mít zajištěno jejich
odvádění, pokud nejsou srážkové vody zadržovány pro další využití. Znečištění těchto vod
závadnými látkami nebo jejich nadměrné množství se řeší vhodnými technickými opatřeními.
Odvádění srážkových vod se zajišťuje přednostně zasakováním. Není-li možné zasakování,
zajišťuje se jejich odvádění do povrchových vod; pokud nelze srážkové vody odvádět
samostatně, odvádí se jednotnou kanalizací.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska popisu záměru prezentovaného v této kapitole posuzované dokumentace je
možné konstatovat, že popis je vcelku podrobný, z pohledu možných vlivů na životní prostředí
a obyvatelstvo není zřejmé, jaká bude skladovací kapacita (odstraněno doplňkem
dokumentace, kde je uvedeno v kap. B.I.2.), není zřejmé jaký bude obrat skladovaného zboží,
z čehož by se dalo usuzovat na celkovou dopravní zátěž související s provozem areálu.
Konstatování uvedené v doplňku dokumentace, že: „Současný zákaz vjezdu
automobilů o hmotnosti více než 12 t (mimo dopravní obsluhy) se záměru netýká …“ nelze
akceptovat, vozidla vjíždějící a vyjíždějící do a z areálu Benstar nelze dle zpracovatele
posudku považovat za dopravní obsluhu ve smyslu §15, odst. 3, vyhl. č. 30/2001 Sb. a rovněž
není v dokumentaci doloženo citované projednání s odborem dopravy.
V oznámení bylo uvedeno, že bude část dešťových vod z JZ části areálu zasakována.
Toto řešení, které je jistě přínosnější z hlediska vlivů na životní prostředí, bylo bez bližšího
vysvětlení opuštěno. Konstatování, že dle rozhodnutí investora nebudou dešťové vody
zasakovány, není dle zpracovatele posudku dostatečné. V obdobných případech je možné
a dokonce účelné a žádoucí, řešit tuto situaci např. kombinací vsaku a odparu, využitím
srážkových vod pro zalévání vnitroareálové zeleně, část retence jako požární nádrž apod.
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, jednoznačně upřednostňuje
zasakování před dalšími způsoby odvádění, což dokumentace ani její doplněk odpovídajícím
způsobem neřeší a nenavrhuje jiné možné způsoby. Návrh nejvhodnějšího možného řešení
z pohledu vlivu na životní prostředí je úkolem zpracovatelky dokumentace, která měla
v podmínkách v kapitole D.IV uvést možné podmínky v souladu s výše uvedeným, protože
účelem posuzování vlivů je získat objektivní odborný podklad pro vydání následných
rozhodnutí.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
V dokumentaci jsou uvedeny následující termíny:
Zahájení výstavby I. čtvrtletí 2013
Ukončení výstavby I. čtvrtletí 2014
Stanovisko zpracovatele posudku:
Tato kapitola obsahuje požadované informace, ze kterých je zřejmé, že období
výstavby bude dlouhé cca 1 rok.
B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
V této části je uveden výčet dotčených územně samosprávných celků.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Tato kapitola obsahuje požadované informace.
B.1.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato
rozhodnutí vydávat
Uvedená kapitola není v posuzované dokumentaci obsažena, obsahuje jí doplnění
dokumentace.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Tato kapitola není v posuzované dokumentaci na rozdíl od oznámení záměru
obsažena. Tato skutečnost však není z pohledu možných vlivů na životní prostředí významná
a byla následně uvedena v předloženém doplňku č. 1 dokumentace.

B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda:
Realizací záměru nedojde k záboru pozemků zemědělského půdního fondu nebo
pozemků určených k plnění funkce lesa, výstavbou jednotlivých stavebních objektů dojde
k dotčení pozemků zemědělského půdního fondu.
Na území záměru ani jeho nejbližšího okolí nezasahují žádná zvláště chráněná území,
území soustavy Natura 2000, území k ochraně krajinného rázu nebo územní systémy
ekologické stability krajiny, stanovené ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, v platném znění.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Posuzovaná dokumentace uvádí přehled předkládaným záměrem dotčených parcel
včetně jejich způsobu využití, druhu pozemku a vlastníka. Pozemků, které jsou součástí
zemědělského půdního fondu, se záměr dotýká pouze výstavbou napojení splaškové kanalizace
a přípojky středotlakého plynovodu.
B.II.2. Voda:
Posuzovaná dokumentace vyčísluje spotřebu vody v období provozu na 2 520 m3/rok,
v průměru 10,08 m3/den. Potřeba požární vody: 25 l/s (hydrant D100) nebo požární nádrž 72 m3.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Podkapitola odpovídá posuzované investici, jsou zde uvedeny potřebné údaje, které
postačují k vyhodnocení vlivů záměru. Vzhledem k neurčitostem, které jsou způsobeny
skutečností, že není známo, kdo bude záměr realizovat v jakém počtu osob, nelze v současné
době stanovit spotřebu vody v období výstavby, tato spotřeba však nebude nijak významná
a její vliv bude tedy zanedbatelný. Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.
B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje:
Vzhledem k tomu, že v areálu nebude probíhat výrobní činnost, činí předpokládaná
celková potřeba elektrické energie 1138,8 MWh ročně.
Odhad roční potřeby LTO činí 16 237 l, za předpokladu vytápění stávající budovy č.p.
568, včetně ohřevu vzduchu pro vzduchotechniku.
Odhad roční potřeby zemního plynu pro oba zdroje činí celkem 30 444 m3.
Během výstavby areálu budou použity suroviny a materiály v rozsahu odpovídajícímu
typu stavby a požadavkům technických norem zajišťujících technické parametry a zdravotní
nezávadnost výrobků.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Podkapitola vzhledem k předloženým variantám vytápění neodpovídá posuzované
investici, mělo by být uvedeno, pro jakou variantu vytápění jsou spotřeby LTO, zemního plynu
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a elektrické energie platné. Ze srovnání s přílohou č. 10 posuzované dokumentace je zřejmé,
že se jedná o spotřebu plynu pro vytápění (teplovzdušné jednotky) a ohřev TUV. Stávající ani
budoucí využití kotlů na LTO není uvedeno, je uveden pouze odhad roční spotřeby LTO,
pravděpodobně pro budoucí provoz. Vzhledem k tomu, že budoucí využití kotlů bude oproti
současnému stavu (areál bez obsluhy) pravděpodobně vyšší, mělo by být v rámci
dokumentace uvedeno.
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Přístup na stavební pozemek bude po celou dobu výstavby ze silnice č. III/4782 tak,
aby neomezil přístup do objektů v lokalitě. Staveništní vjezd a komunikace budou kopírovat
definitivní vjezd a komunikace areálu.
V době provozu záměru bude na lokalitě převažovat obslužná doprava – příjezd
a odjezd osobních a nákladních automobilů na jednotlivá parkoviště, pro každý druh dopravy
bude sloužit samostatný vjezd ze silnice č. III/4782.
Předpoklad dopravních intenzit:
Průměrný počet vjezdů OA zákazníků denně 200
Průměrný počet vjezdů OA zaměstnanců firmy denně 20
Průměrný počet vjezdů TIR denně 10
Průměrný počet vjezdů ostatních NA denně 20
V doplňku dokumentace č. 1, je konstatováno, že: Výše uvedený počet navrhovaných
parkovacích míst není odvislý od předpokládaných pohybů OA, ale vychází z požadavků
normy (ČSN 73 6110) – tj. charakteru území, druhu stavby, stupně automobilizace a dalších
faktorech, investorem neovlivnitelných a může se jevit jako naddimenzované.
Stanovisko zpracovatele posudku
Z dokumentace není zřejmé, na základě čeho byl určen průměrný počet vjezdů
zákazníků, zaměstnanců a vozidel zásobování, v dokumentaci ani doplňku není uveden
předpokládaný obrat zboží. Z pohledu zpracovatele posudku se počet jízd zákazníků jeví jako
poddimenzovaný, běžně se u zařízení obdobného typu užívá např. čtyřnásobný obrat vozidel
na parkovišti, což by při 108 stáních bylo 432 vozidel a tedy 864 pohybů osobních automobilů
zákazníků, ale užívá se např. i obrat 2x za hodinu na jedno parkovací místo s využitím např.
60 % parkovacích míst, což je 1166 vozidel a tedy 2 332 pohybů osobních automobilů
zákazníků. S ohledem na princip předběžné opatrnosti je dle názoru zpracovatele posudku
nutné hodnotit nejhorší možný stav, který může nastat, což bylo požadováno provést
v doplnění dokumentace, autorka dokumentace však relevantním způsobem nevysvětlila, na
základě čeho byl průměrný počet jízd zákazníků určen.
B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší:
Dokumentace se zabývá jak emisemi při výstavbě areálu, kde zmiňuje primární
a sekundární. Primárně budou vznikat emise z jednotlivých mechanismů používaných při
výstavbě zařízení. Sekundární znečištění ovzduší vzniká vznosem znečišťujících látek již
usazených z dotčených ploch, včetně komunikací. Jedná se hlavně o pevné částice – prach.
Přesná kvantifikace škodlivin emitovaných do ovzduší v rámci výstavby zařízení je
velmi obtížná – množství takto emitovaných škodlivin závisí zejména na klimatických
podmínkách, zrnitostním složení zemin, technologii provádění stavebních a bouracích prací,
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harmonogramu prací apod. Lze však konstatovat, že škodliviny emitované v průběhu etapy
výstavby zařízení nebudou mít zásadní negativní vliv na ovzduší a lidské zdraví.
Dále jsou řešeny emise při provozu, kdy budou emitovány škodliviny především
z energetických spalovacích zdrojů a dále z navazující dopravy. Stávající bodový zdroj
znečišťování ovzduší představuje kotelna pro vytápění sociálního zařízení a kanceláří
administrativní části areálu. Technologie kotelny bude zachována i během provozu areálu, bez
nutnosti navýšení výkonu.
Nové bodové zdroje pro zajištění vytápění přístavby administrativní budovy a skladů
jsou navržena 3 alternativní řešení:
Varianta A - stávající kotelna na LTO a teplovzdušné plynové jednotky
Varianta B - stávající kotelna na LTO a tepelná čerpadla
Varianta C - stávající kotelna na LTO a napojení na centrální zásobování teplem
Nový liniový zdroj, jedná se o nárůst silniční dopravy (těžká nákladní vozidla, lehká
nákladní vozidla a osobní vozidla) vyvolaný realizaci stavby „BENSTAR - areál Svinov“,
který bude novým liniovým zdrojem emisí v tomto prostoru. Liniové zdroje (příslušná silniční
doprava) produkují znečišťující látky - tuhé znečišťující látky (TZL), oxid siřičitý (SO2), oxid
dusičitý (NO2), oxid uhelnatý (CO), benzen, benzo(a)pyren a jiné anorganické a organické
látky.
Pro posouzení vlivu záměru na imisní situaci lokality byly vypracovány Rozptylové
studie, přičemž Rozptylová studie z února 2012 hodnotí vliv nárůstu dopravy a nových
bodových zdrojů znečišťování – tj. plynové vytápění, ohřívač TUV (varianta A). Rozptylová
studie ze srpna 2012 pak jen vliv nárůstu dopravy, neboť nové bodové zdroje znečišťování
v uvažovaných variantě B (tepelná čerpadla) a variantě C (napojení na CZT) nebudou mít vliv
na imisní situaci lokality. Dále jsou v kapitole tabulkově uvedeny imisní příspěvky záměru
podle varianty vytápění.
V doplňku dokumentace č. 1, je konstatováno, že: V současné době je kotelna
využívána pouze k temperování objektu č.p. 568. Po uvedení areálu BENSTAR do provozu
bude opět kotelna využívána k vytápění, a proto je tedy její vliv (v rozsahu působení při
maximálním výkonu) zahrnut ve stávajícím imisním pozadí (v rozptylové studii není
uvažován jako nový bodový zdroj). Navíc je provoz kotelny při maximálním výkonu
zohledněn v předpokládaném imisním pozadí roku 2014, kdy stavba může být teoreticky již
v provozu.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedená bilance zdrojů a výčet látek emitovaných do ovzduší je zpracován podrobně
a vyhovujícím způsobem. Řešeno je období realizace i období provozu záměru. Z pohledu
započtených dopravních nároků uplatňuji shodnou připomínku, jako ke kapitole B.II.4, totéž
se týká vytápění viz. Kapitola B.II.3.

B.III.2. Odpadní vody:
Při výstavbě a provozu areálu budou vznikat odpadní splaškové vody ze sociálních
zařízení a srážkové vody ze střech objektů a zpevněných ploch.
Během provozu areálu budou odpadní splaškové vody svedeny novou kanalizační sítí
areálu do stávající jednotné kanalizace města Ostravy DN 400.

16

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
Ostrava – Areál BENSTAR

Převážné množství srážkových vod z areálových ploch (střechy, zatravněné plochy,
areálové komunikace – celkem 28249 m2) bude svedeno do nového systému areálového
dešťového potrubí, napojeného v ul. Polanecká na jednotnou kanalizaci města Ostravy.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedené údaje odpovídají posuzované investici, záměr není zdrojem významného
množství odpadních vod. Co se týká vod dešťových, uplatňuji stejnou připomínku jako ke
kapitole B.I.6.
B.III.3. Odpady:
V dokumentaci jsou tabulkově uvedeny odpady vznikající během výstavby (z přípravy
staveniště, ze stavebních a demoličních prací) a odpady vznikající při vlastním provozu.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedené odpady odpovídají svým charakterem a skladbou posuzovanému záměru. Je
vyhodnoceno jak období realizace záměru, tak i provoz, k uvedené kapitole nemám
připomínky.
B.III.4 Hluk:
Hluk ve fázi výstavby:
Plošným zdrojem hluku bude plocha hlavního staveniště. Zde bude hluk způsoben
provozem stavebních mechanizmů a pojezdy nákladních automobilů.
Hluk ve fázi provozu zařízení:
Nové liniové zdroje ve fázi provozu zařízení (liniové zdroje – doprava). Dále byl do
této části dokumentace v doplňku doplněn odstavec: V období výstavby se předpokládá vjezd
cca 20 nákladních automobilů a 10 osobních automobilů souvisejících s řízením stavby denně
v denní době. Dělení dopravního proudu osobních automobilů se předpokládá 100% směrem
k ul. Polanecká. Dělení na ul. Polanecká je 50% směr Svinov a 50% směr okružní křižovatka
D1- I/11, Polanka n. O. Veškerá nákladní doprava stavby bude vedena k ul. Polanecká a dále
k okružní křižovatce D1- I/11.
Zákazníci budou vjíždět do areálu novým vjezdem z jižní strany z ulice Ostravská.
K dispozici budu mít dvě vzájemně propojená parkoviště o celkové kapacitě 108 parkovacích
stání. Zaměstnanci mají v areálu vyčleněno parkoviště o kapacitě 20 parkovacích stání.
Zásobování (NA TNA) mají vyčleněnou odstavnou plochu pro 8 kamionů nebo 16 NA. Další
parkovací stání budou pro ostatní NA v počtu 7.
Po zprovoznění areálu se předpokládá vjezd cca 20 osobních automobilů zákazníků,
20 vjezdů zaměstnanců firmy a 30 vjezdů nákladních automobilů (10 TIR, 20 NA) denně
v denní době.
Dále byl do této části dokumentace v doplňku doplněn odstavec: Dělení dopravního
proudu osobních automobilů se předpokládá 100% směrem k ul. Polanecká. Dělení na ul.
Polanecká je 50% směr Svinov a 50% směr OK D1- I/11, Polanka n. O. Dělení dopravního
proudu na okružní křižovatce D1- I/11 předpokládá 50/50%. Uvedená dělení dopravního
proudu jsou respektována i Hlukovou a Rozptylovou studií.
Dále jsou v dokumentaci uvedeny, plošné zdroje hluku - části obvodového pláště
objektu skladu, prodejny a objektu mrazících a chladírenských zařízení, bodové zdroje výduchy a vzduchotechnická zařízení prodejny a skladů a kontejneru ČRk.).
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Dále jsou v doplňku dokumentace uvedeny tabulky z hlukové studie.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedený výčet zdrojů hluku je zpracován podrobně a vyhovujícím způsobem. Řešeno
je období realizace i období provozu záměru. Doplněk dokumentace částečně odstranil
nedostatky dokumentace ve smyslu směrování dopravy. Chybně však uvádí údaje o dopravě
v rámci výstavby v kapitole týkající se provozu záměru. Chybně je zde uveden předpokládaný
vjezd 20 osobních automobilů zákazníků, správně mělo být uvedeno 200, s touto hodnotou
pracuje i přiložená hluková studie. Z pohledu započtených dopravních nároků uplatňuji
shodnou připomínku, jako ke kapitole B.II.4. Navíc se autorka dokumentace řádně
nevypořádala a nevysvětlila připomínku, jak bude zajištěno, aby se vozidla vyjíždějící z areálu
nepohybovala ve směru na Janovou.

B.III.5. Ostatní
Dokumentace konstatuje vznik vibrací vlivem navýšení průjezdu nákladních
automobilů a konstatuje, že jejich výskyt bude převážně krátkodobý a přenos do nejbližší
obytné zástavby se nepředpokládá.
Pro realizaci záměru nebudou použity žádné umělé zdroje radioaktivního záření a významné
zdroje elektromagnetického záření.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedené údaje o vibracích a záření je možno považovat za úplné. Ze strany
zpracovatele posudku lze vyslovit názor, že v rámci dokumentace EIA měla být v této kapitole
ještě podrobněji rozebrána problematika vztahu ke krajinnému rázu minimálně ve vztahu
k bezprostředně sousedícímu areálu hřbitova.

Část C Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
V dokumentaci je proveden výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik
dotčeného území: Územní systémy ekologické stability krajiny, zvláště chráněná území
a chráněná území, významné krajinné prvky, území historického, kulturního nebo
archeologického významu, území hustě zalidněná, území zatěžovaná nad míru únosného
zatížení, zátěže životního prostředí.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvedenému výčtu nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného
území uplatňuji následující připomínky. Dle názoru zpracovatele posudku, byl v kapitole
C.1.4 Území historického, kulturního a archeologického významu zcela opomenut sousední
hřbitov, který rozhodně patří k území s historickým a kulturním významem, tento nedostatek
byl odstraněn v doplňku dokumentace č. 1. Rovněž nemohu souhlasit s textem kapitoly C.1.6.
Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, je zřejmé, že území je minimálně z pohledu
imisí již v současné době zatíženo nad míru únosného zatížení. Území ve správě stavebního
úřadu Úřadu městského obvodu Svinov je uvedeno ve Věstníku MŽP č. 4/2011 (Sdělení
odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší - vymezení oblastí se zhoršenou
kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2009) jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší pro
imise suspendovaných částic PM10 - denní imisní limit překročen na ploše 100 % a roční
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imisní limit překročen na ploše 44,8 % obvodu a pro imise benzo(a)pyrenu – cílový imisní
limit překročen na ploše 97,9 % obvodu. Ve věstníku č. 2/2012 (Sdělení odboru ochrany
ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší - vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší na
základě dat za rok 2010), který byl k dispozici v době zpracování dokumentace je oblast
Stavebního úřadu Úřadu městského obvodu Svinov zařazena jako oblast se zhoršenou
kvalitou ovzduší pro imise suspendovaných částic PM10 - denní imisní limit překročen na
ploše 100 % a roční imisní limit překročen na ploše 100 % obvodu a pro imise
benzo(a)pyrenu – cílový imisní limit překročen na ploše 100 % obvodu.
Rovněž z pohledu stávající hlukové zátěže je záměr situován do oblasti, kde je již
v současné době překračován hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro hluk
z provozu na pozemních komunikacích - tyto nedostatky byly odstraněny v doplňku
dokumentace č. 1.
C.2. Charakteristika současného stavu složek životního prostředí v dotčeném území,
které budou pravděpodobně významně ovlivněny
C.2.1. Ovzduší a klima
Klimatické poměry jsou dány především geografickou polohou, nadmořskou výškou
a geomorfologickou situací. Ostatní faktory (lesní porost, expozice terénu, návětrná nebo
závětrná poloha) se uplatňují pouze lokálně. Dále jsou tabulkově uvedeny údaje o teplotě
a srážkách.
Rovněž je uvedeno zařazení Stavebního úřadu Úřadu městského obvodu Svinov mezi
oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší pro imise suspendované částice PM10 a pro imise
benzo(a)pyrenu na základě dat z roku 2009.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K charakteristice ovzduší a klima v dotčeném území uvádím, že považuji za vhodné
v této kapitole uvést rovněž údaje o směru a četnosti větru a dále chybí citace dat uvedených
ve věstníku č. 2/2012 (Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší na základě dat za rok 2010), který byl
k dispozici v době zpracování dokumentace i jejího doplňku č. 1.
C.2.2. Voda
V dokumentaci je podrobně rozebrána problematika povrchových i podzemních vod
včetně hydrogeologických souvislostí.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedené údaje o povrchových a podzemních vodách je možno považovat za úplné. Ze
strany zpracovatele posudku bez připomínek. Z uvedených údajů je zřejmé, že případné
zasakování dešťových vod z areálu není zcela vyloučené.
C.2.3. Půda
Dokumentace popisuje půdu ve vztahu k BPEJ a konstatuje, že pozemky p.č. 1914/1
a 1914/11 nemají evidované BPEJ.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Vzhledem k tomu, že pozemky dotčené samotnou stavbou nejsou součástí
zemědělského půdního fondu, třídu ochrany ZPF v tomto případě není třeba stanovovat. Ve
vztahu k posuzovanému záměru v zásadě bez připomínek.
C.2.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje
V dokumentaci je provedeno zařazení zájmového území z geomorfologického
hlediska. Dále jsou popsána ložiska nerostných surovin v okolí záměru a podmínky jejich
ochrany.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedené údaje je možno považovat za úplné. Ze strany zpracovatele posudku bez
připomínek.
C.2.5. Fauna, flora a ekosystémy
V dokumentaci je uveden popis fauny a flóry zájmového území, výskyt chráněných
druhů není zmiňován.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska popisů fauny, flory lze konstatovat, že v dokumentaci není uveden
podrobnější biologický průzkum, detailně se autorka dokumentace věnuje pouze dřevinám,
které jsou podrobně popsány je v příloze č. 8 dokumentace – Dendrologický posudek. Ze
strany zpracovatele posudku bez podstatných připomínek.
C.2.6. Krajinný ráz
Dokumentace konstatuje, že území, kde se areál nachází, není typem přírodní krajiny
a lze ji zařadit mezi antropogenně přeměněné krajiny, poznamenané těžební a průmyslovou
činností.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedený popis odpovídá stávajícímu stavu, z pohledu velikosti záměru, jeho umístění
plošného a výškového rozsahu postrádám alespoň základní atributy týkající se krajinného
rázu, tedy potencionálně dotčený krajinný prostor a jeho hlavní složky a identifikaci hodnot
krajinného rázu, které mohou být záměrem ovlivněny, bezpochyby sem spadá plocha
sousedícího hřbitova, který je zároveň významným krajinným prvkem. V závěru kapitoly
autorka konstatuje, že nedojde k ovlivnění krajinného rázu, toto konstatování však nenáleží do
této kapitoly, ale správně mělo by být uvedeno až v kapitole D.I.8, kde je vliv na krajinu
hodnocen. I tak je však tento závěr autorky na základě skutečností uvedených v dokumentaci
nesprávný.
C.2.7. Ostatní charakteristiky životního prostředí
Kapitola obsahuje zmínku o radonovém riziku sesuvech a poddolovaných územích.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvedeným údajům, ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.
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C.2.8. Obyvatelstvo, hmotný majetek a kulturní památky
Dokumentace popisuje historii obce Svinov včetně historických objektů.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvedeným údajům, ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.
C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho
únosného zatížení
Dokumentace konstatuje, že v současné době se na území záměru nevyskytují žádné
významnější plošné a bodové zdroje hluku, je zde však překročen již v současné době
hygienický limit i s přihlédnutím ke korekci na starou hlukovou zátěž.
Území záměru patří na základě dat za rok 2009 mezi oblasti se zhoršenou kvalitou
ovzduší pro imise suspendované částice PM10 (průměrná denní a roční koncentrace na ploše
100 % a 44,8 % obvodu) a pro imise benzo(a)pyrenu (průměrná roční koncentrace na ploše
97,9 % obvodu) pro ochranu zdraví.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K celkovému zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území, které bylo
uvedeno v dokumentaci, uplatňuji následující připomínky. Je pravdou, že přímo v místě
záměru se nevyskytují významnější plošné a bodové zdroje hluku, ale hygienický limit je již
v současné době překročen a související doprava se záměrem tuto zátěž ještě zvýší. Dle
názoru zpracovatele posudku se v tomto smyslu jedná o území, které je již v současné době
zatěžováno nad míru únosného zatížení, což mělo být v kapitole uvedeno, tento nedostatek
odstranil doplněk dokumentace č. 1. Stejná připomínka se týká i problematiky ovzduší, kde
dále chybí citace dat uvedených ve věstníku č. 2/2012 (Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP
o hodnocení kvality ovzduší - vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší na základě dat
za rok 2010), který byl k dispozici v době zpracování dokumentace, tento nedostatek odstranil
doplněk dokumentace č. 1.
Část D. Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví a životní
prostředí
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických vlivů:
Tato kapitola byla v rámci doplňku dokumentace č. 1 kompletně přepracována:
Celkové hodnocení zdravotních rizik:
Realizací záměru „Areál Benstar“ nedojde k významné změně zdravotního rizika
v hodnocených trvale osídlených oblastech představovaných nejrizikovějším osídleným
místem v okolí záměru. Příspěvek záměru „Areál Benstar“ bude ve srovnání se současným
stavem přitom zanedbatelný, hlukové klima ani kvalita ovzduší se v řešeném území nezmění
způsobem, který by byl prokazatelný terénním měřením.
Očekávaný vliv záměru na psychickou pohodu obyvatel v okolí záměru se ve srovnání
se současnou situací, při vhodném způsobu práce s veřejností, také významně neprojeví.
Z tohoto důvodu není potřebné v současné době navrhovat kompenzační opatření na ochranu
podmínek veřejného zdraví.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Text uvedený v dokumentaci odpovídá závěrům uvedeným v Autorizovaném posouzení
vlivů na veřejné zdraví (příloha č. 12 doplňku dokumentace č. 1). Ve vztahu k nevysvětlené
otázce týkající se vyvolané automobilové dopravy, která nebyla jednoznačně zdokladována
lze na základě dostupných a vyhodnocených informací učinit závěr, že z hlediska
posouzených možných vlivů záměru vyvolaných dopravou související se záměrem, v rozsahu
popsaném v dokumentaci, dojde k negativnímu ovlivnění hlukové a imisní situace.
D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima:
Zhodnocení příspěvků PM10
Zdrojem emisí tuhých znečišťujících látek bude zejména navazující doprava, dílčím
způsobem se na jejich produkci budou podílet i spalovací zařízení.
Imisní limit pro suspendované částice (PM10) – průměrná denní koncentrace je již dnes
překročen. Maximální imisní nárůst vlivem stavby záměru pro suspendované částice
(PM10) – denní koncentrace, v místě obytné zástavby - dům na ul. Polanecká č. 48/40
s nejvyšším znečištěním, bude ve variantě A 0,097 µg/m3 = 0,19 % imisního limitu a 0,022 %
imisního pozadí roku 2014, ve variantách B a C 0,080 µg/m3 = 0,16 % imisního limitu a 0,018
% imisního pozadí roku 2014.
Imisní limit pro suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace je již dnes
překročen. Maximální imisní nárůst vlivem stavby záměru pro suspendované částice
(PM10) – roční koncentrace, v místě obytné zástavby - dům na ul. Polanecká č. 48/40
s nejvyšším znečištěním, bude ve všech variantách A, B i C 0,005 µg/m3 = 0,013 % imisního
limitu a 0,012 % imisního pozadí roku 2014.
Imisní znečištění pro suspendované částice (PM10) nepochází jen z hodnocených
zdrojů posuzovaného záměru, ale významný vliv má průmyslová výroba Ostravska a lokální
topeniště na pevná paliva.
Zhodnocení příspěvků pro oxid dusičitý NO2
Zdrojem oxidů dusíku budou zdroje pro vytápění. Dalším zdrojem bude navazující
automobilová doprava. Lze předpokládat, že imisní příspěvek NO2 na úrovni 0,150 – 0,201
µg/m3 nezpůsobí překročení maximálního limitu 200 µg/m3 dle nařízení vlády č. 597/2006 Sb.
pro oxid dusičitý, jeho plnění lze očekávat s vysokou rezervou.
Zhodnocení příspěvků pro benzen a benzo(a)pyren
Emise benzenu, resp. benzo(a)pyrenu budou souviset zejména s navazující dopravou.
Imisní příspěvky benzenu se budou pohybovat v úrovni nanogramů (0,0009 µg/m3). Imisní
limit pro benzen (5 µg/m3) v místě obytné zástavby nebude překročen.
Imisní limit pro benzo(a)pyren je již dnes překročen. Maximální imisní nárůst vlivem
stavby záměru pro benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace, v místě obytné zástavby dům na ul. Polanecká 48/40 s nejvyšším znečištěním, bude ve všech hodnocených variantách
A, B i C 0,0000031 ng/m3 = 0,0003 % imisního limitu a 0,00008 % imisního pozadí roku
2014.
Imisní znečištění pro benzen a benzo(a)pyren nepochází jen z hodnocené silniční
dopravy, ale významný vliv má průmyslová výroba Ostravska a celková silniční doprava.
Celkově lze konstatovat, že provoz stavby „BENSTAR - areál Svinov“ bude mít malý
vliv na stávající imisní situaci v lokalitě Ostrava-Svinov.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Text uvedený v dokumentaci odpovídá zjištěním prezentovaným v rozptylových
studiích, které jsou součástí oznámení, dokumentace a jejího doplňku. Nevysvětlenou otázkou
však zůstává vyvolaná automobilová doprava, která nebyla jednoznačně zdokladována, viz
připomínka ke kapitole B.II.4. I na základě dostupných a vyhodnocených informací lze však
učinit závěr, že z hlediska posouzených možných vlivů záměru vyvolaných dopravou
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související se záměrem, v rozsahu popsaném v dokumentaci, dojde k negativnímu
ovlivnění imisní situace.
D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a jiné fyzikální charakteristiky:
Již v současné době je v okolí silnic č. III/4782 a III/ 4785 překročen hygienický limit
pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích v denní i v noční době. Vlivem provozu
hodnoceného záměru nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině
akustického tlaku pro hluk ze stacionárních zdrojů v osmi nejhlučnějších hodinách v denní
době a nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro
hluk ze stacionárních zdrojů v nejhlučnější hodině v noční době. V okolí všech výpočtových
bodů nedojde k hodnotitelné změně ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro hluk
z dopravy na pozemních komunikacích.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Text uvedený v dokumentaci odpovídá zjištěním prezentovaným v hlukových studiích,
které jsou součástí dokumentace a jejího doplňku. Nevysvětlenou otázkou však zůstává
vyvolaná automobilová doprava, která nebyla jednoznačně zdokladována. I na základě
dostupných a vyhodnocených informací lze však učinit závěr, že z hlediska posouzených
možných vlivů záměru vyvolaných dopravou související se záměrem, v rozsahu popsaném
v dokumentaci, dojde k negativnímu ovlivnění hlukové situace.
D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody:
Zastavěním a odkanalizováním areálu se částečně změní charakter odvodnění
posuzovaného území, tato změna bude bez dalších negativních projevů. Celkově lze hodnotit
vlivy na povrchové a podzemní vody jako nevýznamné.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Se závěry zpracovatelky dokumentace nelze souhlasit. V oznámení bylo uvedeno, že
bude část dešťových vod z JZ části areálu zasakována. Toto řešení, které je jistě přínosnější
z hlediska vlivů na životní prostředí, bylo bez bližšího vysvětlení opuštěno, argumentace
rozhodnutím investora, či možnou kolmatací zasakovacích studní není bez provedení
hydrogeologického průzkumu relevantní. V obdobných případech je možné a dokonce účelné
a žádoucí, řešit tuto situaci např. kombinací vsaku a odparu, využitím srážkových vod pro
zalévání vnitroareálové zeleně, část retence jako požární nádrž apod. Vyhláška č. 268/2009
Sb., o technických požadavcích na stavby, jednoznačně upřednostňuje zasakování před
dalšími způsoby odvádění, což dokumentace ani její doplněk odpovídajícím způsobem neřeší
a nenavrhuje jiné možné způsoby a opatření.
D.I.5. Vlivy na půdu
Realizací záměru nedojde k záboru pozemků zemědělského půdního fondu, ani
pozemků určených k plnění funkce lesa. Při dodržování zákonem stanovených podmínek
v době výstavby (ochrana sejmuté kulturní vrstvy půdy) nebude mít posuzovaný záměr na
půdu žádný jiný vliv.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím. Za pozitivní je možné považovat, že
nedojde k záboru zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa.
D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
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Výstavba areálu prodejního skladu nebude mít vliv na přírodní zdroje nerostných
surovin, na využívané zdroje podzemní vody, ani na žádné jiné přírodní zdroje.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S údaji uvedenými v dokumentaci souhlasím bez připomínek.
D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Nejvýznamnější vliv bude na dřevinnou vegetaci, kdy v souvislosti s realizací stavby
budou pokáceny vzrostlé ovocné a okrasné stromy a keře. Přehled dřevin určených ke kácení
je definován Dendrologickém posudku (příloha č.8 dokumentace) a doporučený rozsah
náhradní výsadby v Plánu náhradní výsadby (příloha č. 9 dokumentace).
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska údajů o vlivech na faunu a floru lze konstatovat, že v dokumentaci není
uveden podrobnější biologický průzkum, vzhledem ke kácení značného množství dřevin
rostoucích mimo les. Není tedy patrné, zda a jak mohou být kácením prvků dřevin rostoucích
mimo les ohroženy např. hnízdící druhy ptáků. Podrobnější inventarizace kácených dřevin je
uvedena v příloze, není zde však uveden obvod kmene ve výšce 1,3 m, z které by bylo možné
určit, u kterých dřevin bude nutné žádat o povolení ke kácení dřevin. Tento nedostatek
částečně odstranil doplněk dokumentace č. 1. Rovněž nejsou v dokumentaci ani jejím doplňku
uvedeny podmínky, za jakých by bylo možné kácení provést (např. vhodné období apod.),
konstatování zpracovatelky dokumentace, že prováděcí právní předpis je dostatečně
specifikuje nelze akceptovat. Právě proto, že podrobnější průzkum nebyl zpracován, měla
autorka jasně uvést na základě principu předběžné opatrnosti za jakých podmínek lze kácení
provést a tyto podmínky specifikovat v kapitole D.IV. dokumentace.
Z dokumentace dále vyplývá, že byl zpracován plán náhradní výsadby dřevin
a podrobné umístění jednotlivých vegetačních prvků bude zpracováno jako součást prováděcí
dokumentace. Zde konstatuji, že pokud se dokumentace zabývá náhradní výsadbou
v samostatné příloze, měla tato na základě koordinační situace lépe specifikovat umístění
jednotlivých navrhovaných dřevin. Vzhledem k tomu, že mezi oplocení a nově navržené haly je
ještě včleněna komunikace pro zásah jednotek HZS, jsou možnosti pro výsadbu a tedy
i optické oddělení od areálu hřbitova značně omezené. Nelze souhlasit s konstatováním
autorky dokumentace uvedeném v doplňku dokumentace č. 1, že podle podkladů dodaných
projektantem pro navržení plánu náhradní výsadby je jisté, že v území je dostatek místa pro
výsadby navrhovaných dřevin a to z následujících důvodů: Příloha č. 9 dokumentace uvádí na
straně 16 celkem 80 ks stromů a 300 ks keřů k výsadbě, pokud mají tyto přispět k uváděnému
optickému oddělení areálu, je nutné znát, kde budou umístěny. Např. při severozápadní
hranici zbývají pruhy cca 1 m, tyto plochy tak mohou být vhodné pro výsadbu keřů, ale nikoli
pro výsadbu stromů, podobná situace je i na severovýchodním okraji a jihovýchodním okraji
skladových hal. Soudě podle přílohy č. 4 dokumentace (výkres koordinační situace) není
možné takové množství stromů umístit. Např. v pohledově nejexponovanějším prostoru
naproti vstupu do areálu hřbitova bude možno umístit pouze několik kusů, což je v rozporu
s kapitolou D.IV. dokumentace, kde je uvedeno, že. „Součástí stavby bude souvislá liniová
výsadba autochtonních vzrůstových dřevin doplněných keřovým podrostem k odclonění
skladovacího areálu od VKP“ . Tento rozpor autorka dokumentace uspokojivě nevysvětlila.
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D.I.8. Vlivy na krajinu
Dokumentace konstatuje, že vzhledem k umístění záměru a současné kvalitě krajiny je
zřejmé, že posuzovaná výstavba areálu prodejního skladu charakter krajiny negativně
nepoznamená.
Doplněk dokumentace č. 1 konstatuje, že: Navrhovaná stavba není stavbou „na zelené
louce“, ale přebudováním existujícího průmyslového areálu na obchodní centrum. Stávající
objekt č.p. 568 je dvoupodlažní budova, která i po realizaci navržených stavebních úprav
a přístaveb nebude vertikálně zvyšována. Novostavba skladu obalů je projektována jen
s jedním NP. Stávající vzhled a budoucí vizualizace areálu Benstar, včetně rozdílů mezi nimi
jsou patrné z přílohy č. 13. Z nich je zřejmé, že co do velikosti záměru dojde ke změně jeho
plošného rozsahu, nikoliv výškového. Co se týká potenciálně dotčeného krajinného prostoru,
tak v obou případech bude v zásadě shodný. Na základě předběžného „odborného odhadu“ je
možné již nyní konstatovat, že navrhovaná změna přinese pouze předem odhadnutelný
nevýznamný vliv na krajinný ráz, a to ještě pouze na některá zákonná kriteria.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Autorka dokumentace se nepříliš podrobně vlivem na krajinu zabývala jak ve vlastní
dokumentaci, tak v jejím doplňku. Především doplněk dokumentace obsahuje tvrzení, která
jsou zcela v rozporu s dalšími částmi dokumentace, jako např. že budova nebude v rámci
realizace přístaveb vertikálně zvyšována. Toto tvrzení je v rozporu jak se stranou 31
dokumentace, kde je uvedena výška stávajícího objektu 9,05 nad +- 0,000 a výška hřebene
přístavby +13,94 nad +-0,000 – tyto údaje obsahuje i příloha č. 4 dokumentace. Na základě
údajů uvedených v dokumentaci je tedy zřejmé, že přístavby budou o cca 1,2-4,89 vyšší než
stávající budova. Závěry zpracovatelky dokumentace jsou tak učiněny na základě
nesprávných vstupních informací.
D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Záměr neznamená ovlivnění hmotného majetku a zájmů památkové péče, neznamená
žádný dopad na kulturní tradice v místě nebo v regionu (místní zvyky, tradice, náboženské
akce) a ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty nemateriální povahy. Realizací záměru nejsou
dotčeny významné geologické nebo paleontologické lokality.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vzhledem k blízkosti hřbitova, považuji za nutné i zmínění jeho polohy a možného
vlivu na něj, vzhledem k poloze je zřejmé, že k ovlivnění dojde.
D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Dokumentace konstatuje, že vliv prodejního skladu „Cash&Carry“ na dopravu je
podmíněn vznikem dopravní atraktivity v území, které tento areál bude představovat. To
povede ke zvýšení počtu vozidel pohybujících se po komunikacích v dotčeném.
Realizací záměru dojde k funkčnímu naplnění prostoru dle územního plánu města
Ostravy. Na jinou infrastrukturu města nebude mít prodejní sklad závažnější vliv.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Jak jsem uvedl již v připomínkách ke kapitole B.II.4. Nároky na dopravní a jinou
infrastrukturu, považuji vyčíslení související dopravy za poddimenzované. Konstatování, že
dojde k funkčnímu naplnění prostoru dle územního plánu považuji za zbytečné, prostor je
v souladu s regulativy územního plánu i v současné době.
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D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti příhraničních vlivů
Z výsledků modelování a rozptylu emisí produkovaných záměrem vyplývá, že provoz
záměru „BENSTAR - areál Svinov“ bude mít malý vliv na stávající imisní situaci v lokalitě
Ostrava-Svinov. Záměr vyhovuje platné legislativě v oblasti ochrany ovzduší a predikované
vlivy jak svou velikostí, tak svým významem nejsou významného charakteru.
Z hlediska budoucí akustické situace konstatovat, že doprava související
z předkládaným záměrem se na zvyšování stávající úrovně hluku nebude významně podílet.
Co se týká vlivů na veřejné zdraví, může se projevit vzrůstem počtu silně
obtěžovaných jedinců o cca 1 osobu z celkového počtu 182 exponovaných.
Rozdíl mezi současným stavem a stavem po případné realizaci záměru se neprojeví
prokazatelnou změnou (snížením či zvýšením) zdravotních rizik.
Realizací záměru nedojde k ovlivnění úrovně ionizujícího a neionizujícího záření,
vibrací nebo magnetického pole.
Záměr nesouvisí se záborem zemědělské půdy. Negativní vlivy na půdu nejsou
předpokládány.
Vlivy na podzemní ani povrchovou vodu nebudou významné.
Zájmové území záměru se nachází ve vnitrozemí České republiky a jakékoliv
negativní environmentální vlivy přesahující státní hranici jsou zcela vyloučené.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku nemohu vzhledem k vyčíslení dopravy vyvolané
předkládaným záměrem souhlasit se závěrem, že doprava související s předkládaným
záměrem se na zvyšování stávající úrovně hlukového zatížení nebude významně podílet. Stejně
tak je to i v případě ovlivnění imisní situace a vlivu na veřejné zdraví. Rovněž problematika
vlivu na krajinný ráz, vlivu likvidace dešťových vod zde není zmíněna. S ostatními údaji
uvedenými v této kapitole souhlasím.

D.III. Charakteristika
environmentálních
a nestandardních stavech

rizik

při

možných

haváriích

Dokumentace konstatuje, že riziko bezpečnosti provozu by představoval pouze případ
mimořádné události. Přestože je technologie hodnoceného záměru projektována tak, aby
k mimořádným událostem nedocházelo, nelze jejich výskyt vyloučit technickou závadou,
případně selháním lidského faktoru.
Provozovatel areálu zpracuje plán havarijních opatření pro případ úniku ropných látek
v případě havárie v dopravním provozu, možnost úniku mimo zpevněné plochy,
odkanalizované do zařízení na odlučování ropných látek, bude eliminována stavebním
řešením parkoviště.
Možností vzniku havárie s negativním dopadem na prostředí je požár.
Preventivní opatření:
- dodržování pravidelných kontrol technologických zařízení podle požadavků výrobce
a zajištění kvalifikované údržby
- dodržování provozních řádů, havarijních řádů a požárních řádů
- nakládání s odpady v souladu s platnými předpisy
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- nová elektrická zařízení budou uvedena do provozu ve smyslu platných norem jen
tehdy, byl-li jejich stav z hlediska bezpečnosti ověřen výchozí revizí, popř. ověřen a
doložen doklady v souladu s požadavky stanovenými zvláštními předpisy. Veškerá
elektroinstalace bude navržena na základě určení prostředí,
- pro bezpečnou manipulaci bude zajištěn odpovídající technický stav podlah
a komunikací, jejich povrch bude rovný, odolný proti poškození a neklouzavý,
dopravní cesty budou zřetelně označeny
- zaměstnanci areálu budou splňovat požadovanou kvalifikaci a budou vybaveni
předepsanými ochrannými pracovními prostředky, budou seznámeni s pracovním
řádem pracoviště a bezpečnostními předpisy. V provozech bude na určeném
přístupném místě uložena lékárnička první pomoci, bude určen zdravotník.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatelka správně vytipovala možná rizika související s havarijními
a nestandardními stavy. S vyhodnocením souhlasím a nemám k nim připomínky. Preventivní
opatření by měla být součástí podmínek v kapitole D.IV. dokumentace.
D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí
Opatření směřující ke kompenzaci nebo vyloučení rizik a nepříznivých vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví během realizace a provozu záměru vycházejí ze současného stavu
situace a jejich výčet může být na základě stanovisek dotčených subjektů ještě rozšířen.
V předkládané dokumentaci jsou tato opatření stanovena pouze rámcově, jejich detailní
rozpracování bude řešeno v dalších etapách přípravy záměru. Opatření se týkají především
nejproblémovějších jevů v území a lze je časově i věcně rozdělit na jednotlivé fáze přípravy,
výstavby a provozu budoucího záměru.
Principem pro stanovení konkrétních opatření je zásada předběžné opatrnosti.
Základní preventivní opatření v průběhu přípravy záměru
• Architektonický vzhled objektů bude řešen v souladu s požadavky regulativů územně
plánovací dokumentace na základě navrhovaného řešení objektů s jejich začleněním
vzhledem k okolním stávajícím stavbám, zejména s ohledem na zajištění piety a důstojnosti
veřejného pohřebiště
• K optickému „roztříštění“ rozsáhlého komplexu budov bude použito různých odstínů
v projektu navržené šedé barvy fasád s cílem zjemnění měřítka stavby a k lepšímu začlenění
stavby do krajiny
• Organizaci prací vypracovat tak, aby nedocházelo ke zbytečným časovým prodlevám
a realizace záměru probíhala plynule. Tímto bude dostatečně zajištěno minimální ovlivnění
okolí emisemi a hlukem mechanismů a dopravní techniky.
• Podrobné umístění vegetačních prvků, navržených Plánem náhradní výsadby dřevin (Mana
Vladimír, srpen 2012) zpracovat jako součást realizační projektové dokumentace.
Základní preventivní opatření v průběhu výstavby areálu
• Stavební práce provádět tak, aby bylo respektováno nařízení vlády č. 272/2011 Sb.,
z hlediska dodržování hygienických limitů pro hluk ve venkovním chráněném prostoru –
přednostně budou využity stavební mechanismy se sníženou hlučností (např. odhlučněné
kompresory), hlučné mechanismy nebo technologie budou používány pouze v určené době
• Přísně dodržovat stanovenou pracovní dobu a směnnost.
• Vlastní zemní práce provádět v rozsahu nezbytně nutném.
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• Minimalizovat prašnost a znečišťování komunikací kropením a čištěním vozidel před
výjezdy ze staveniště na komunikace, oplachové vody budou odváděny do kanalizace přes
odlučovač ropných látek.
• Stavební činnost a dovoz materiálů je nutno omezit na pracovní dobu pouze v pracovní
dny, skládky sypkých materiálů je třeba minimalizovat, v suchých dnech je nutno provádět
zkrápění povrchu staveniště za účelem snížení prašnosti.
• V době výstavby bude nutno omezovat vhodnými technickými prostředky i sekundární
prašnost, související s činností stavebních mechanizmů a přepravou substrátů (sypké
materiály překrýt plachtou).
• Veškerá technika používaná ke stavbě musí být v dokonalém technickém stavu, nezbytné
budou jejich kontroly zejména z hlediska možných úkapů ropných látek
• Případné úniky provozních kapalin z dopravních prostředků v průběhu vlastní stavby
eliminovat pravidelnou kontrolou technického stavu a pravidelnou údržbou vozidel
a stavebních mechanismů.
• Údržba mechanismů nebude na stavbě prováděna (výměny mazacích náplní apod.)
s výjimkou denní údržby.
• Omezovat emise ze spalovacích motorů zamezením chodu při jejich nečinnosti.
• Parkování, údržba a čerpání pohonných hmot všech stavebních mechanismů bude
prováděno mimo prostor stavby
• Pro případ nepředvídaného úniku ropných látek ze stavební techniky bude v prostoru stavby
k dispozici sorpční materiál.
• Při nakládání s odpady dodržovat požadavky zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném
znění, a jeho prováděcích vyhlášek – dodavatel stavby předloží ke kolaudaci stavby
specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v průběhu stavby a doloží způsob jejich
využití resp. odstranění
• V rámci zřízení staveniště vytvořit podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých
odpadů – zajistit podmínky pro oddělené shromažďování jednotlivých odpadů vzniklých jeho
provozem.
• V místech zemních prací bude věnována pozornost potenciálnímu výskytu archeologických
nálezů – pracovníci provádějící zemní práce budou poučeni o tom, jak postupovat v případě
výskytu archeologických nálezů
• Jako adekvátní náhradu odstraněných dřevin realizovat jejich náhradní výsadbu v rozsahu
a dle podmínek specifikovaných v Plánu náhradní výsadby dřevin (Mana Vladimír, srpen
2012).
Provedení náhradní výsadby bude respektovat zásady a technologické postupy pro provádění
výsadeb tak jak je popsáno v tomto Plánu.
• Při ozelenění parkovací plochy budou dodrženy obecné zásady pro umísťování stromů
v parkovištích a to tak, aby byl 1 strom na každých 5 parkovacích míst; jednotlivé stromy by
měly být od dopravních ploch odděleny obrubníkem s převýšením 80 – 120 mm a minimální
vzdálenost obrubníku od paty kmene stromu by měla být 1,5 m.
Základní preventivní opatření v průběhu provozu areálu
• Zajišťovat přísné dodržování požadavků bezpečnosti práce
• Dodržována bude organizace vnitřního dopravního řešení areálu s ohledem na zásobování,
auta zákazníků a pohyb chodců
• Srážkové vody z parkovacích ploch budou před zaústěním do kanalizace vedeny přes
odlučovač ropných látek
• Provádět pravidelné kontroly odlučovače ropných látek a zajistit jeho pravidelné čištění
• Odpadní splaškové vody budou odvedeny do veřejné kanalizace při dodržení platných
limitů kanalizačního řádu
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• Při nakládání s odpady dodržovat požadavky zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném
znění, a jeho prováděcích vyhlášek
• Součástí stavby bude souvislá liniová výsadba autochtonních vzrůstových dřevin
doplněných keřovým podrostem k odclonění skladovacího areálu od VKP
• Při provozu chladírenského a mrazírenského zařízení budou dodržovány povinnosti
vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 842/2006, o fluorovaných
skleníkových plynech
• Pečovat o areálovou zeleň
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatelka posudku uvedla některé podmínky, za kterých by podle jejího názoru
byla realizace záměru možná, zcela chybí např. požadovaná opatření pro řešení odvádění
srážkových vod z areálu, podmínky pro navrhované kácení dřevin apod.. Autorka rovněž
např. nenavrhuje žádná opatření týkající se snížení negativního vlivu na hlukové zatížení
obyvatel v rámci provozu záměru.

D.V.

Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů

Základní informace o lokalitě záměru vyjádřené v mapové, tabulkové a textové
podobě, byly čerpány z oficiálních webových stránek, dále je uveden přehled použité
legislativy a přehled použité dokumentace.
Dokumentace dále zmiňuje i program HLUK+ a SYMOS´97 pomocí kterých byli
vypočteny vlivy na hlukovou a imisní situaci.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Údaje uvedené v dokumentaci jsou dostatečné a nemám k nim připomínky.
D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
zpracování dokumentace
Pro posouzení podstatných vlivů navrhovaného záměru na životní prostředí a veřejné
zdraví měli zpracovatelé dostatek objektivních údajů a informací. Použité metody,
shromážděné a vyhodnocené informace jsou považovány za dostatečné a neovlivňující kvalitu
posouzení záměru.
Nejistotou, vstupující do hodnocení, je problematika stávající a očekávané úrovně
hladiny hluku v posuzovaném území, tj. na sledovaných úsecích ulice Polanecká a Ostravská
– v současnosti nelze v tomto území na základě zpracovaných podkladů jednoznačně prokázat
dodržení nebo překročení hygienického limitu s korekcí na starou hlukovou zátěž v denní
době podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Podle hlukové studie byl hygienický limit pro hluk
z dopravy na těchto komunikacích překročen již k 1.1.2011 a jedná se o starou hlukovou
zátěž. Realizací hodnoceného záměru nedojde k jeho zásadním změnám – související doprava
se bude podílet na případných změnách v úrovni desetin decibel.
V současné době nelze rovněž přesně stanovit skutečnou produkci odpadů v rámci
provozu zařízení. Z hlediska vlivu záměru na životní prostředí tedy však nebyly rozpoznány
žádné skutečnosti, které by bránily realizaci záměru a jeho následné existenci. V souhrnu se
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stávajícími vlivy v lokalitě nebude, za předpokladů uvedených v předchozích kapitolách,
docházet k významnějšímu zatěžování životního prostředí.
Je možné konstatovat, že na základě posouzení všech přímých i nepřímých vlivů na
životní prostředí a za splnění předpokladů uvedených ve zpracovaných podkladech, nebude
realizací a provozem záměru docházet k nadměrnému zatížení antropogenních ani přírodních
ekosystémů.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Se závěry autorky dokumentace se nelze ztotožnit a to především z důvodu
nedostatečně a netransparentně vyhodnocené dopravní zátěže vyvolané záměrem.
Z dokumentace není zřejmé, na základě čeho byl určen průměrný počet vjezdů zákazníků,
zaměstnanců a vozidel zásobování, v dokumentaci ani doplňku není uveden předpokládaný
obrat zboží. Z pohledu zpracovatele posudku se počet jízd zákazníků jeví jako
poddimenzovaný. S ohledem na princip předběžné opatrnosti je dle názoru zpracovatele
posudku nutné hodnotit nejhorší možný stav, který může nastat, což bylo požadováno provést
v doplnění dokumentace, autorka dokumentace však relevantním způsobem nevysvětlila, na
základě čeho byl průměrný počet jízd zákazníků určen. I na základě dostupných
a vyhodnocených informací lze však učinit závěr, že z hlediska posouzených možných vlivů
záměru vyvolaných dopravou související se záměrem, v rozsahu popsaném v dokumentaci,
dojde k negativnímu ovlivnění hlukové a imisní situace.

Část E Porovnání variant řešení záměru
Dispozičně je záměr výstavby areálu prodejního skladu potravin a nápojů „Cash&Carry“,
vč. parkoviště zákazníků navržen v jediné variantě. Rovněž dopravní napojení je řešenou
jedinou variantou (záměr bude napojen na silnici III/4782 ul. Ostravská a dále na komunikaci
III/4785 ul. Polanecká).
Variantní posouzení se týká možností vytápění. Varianty byly hodnoceny všemi
doprovodnými studiemi, tj. Hlukovou studií, Rozptylovou studií a Posouzení vlivů na veřejné
zdraví.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska uvedených variant je možno konstatovat, že popsané varianty nerespektují
závěr zjišťovacího řízení vydaný KÚ Moravskoslezského kraje dne 23.4.2012 pod čj. MSK
37484/2012, kde je požadováno „doplnit varianty dopravního napojení na ulici Rudná
s ohledem na obytnou zástavbu a jednotlivé varianty porovnat z hlediska nárůstu hlukové
a imisní zátěže“. Oproti oznámení však v dokumentaci přibyly pouze varianty vytápění
navrhovaných objektů. Z pohledu dopravního napojení je v dokumentaci konstatováno, že:
„Požadovaná varianta přímého napojení záměru na ulici Rudná nebyla zpracovatelem
dokumentace hodnocena z důvodu nemožnosti její realizace.“ s odkazem na vyjádření ŘSD
ČR v příloze dokumentace. Toto konstatování je ve vztahu k požadavku uvedeném v závěru
zjišťovacího řízení a ve vyjádření Městského obvodu Svinov ze dne 17.4.2012 možné označit
za více méně formální. Vyjádření ŘSD ČR konstatuje, že nelze uvažovat s přímým dopravním
připojením (přes ulici Ostravskou), z toho vyplývá, že nebyla tedy zkoumána jiná varianta
napojení na ulici Rudná (např. varianta navrhovaná Městským obvodem Svinov). S tímto se
zpracovatelka dokumentace vypořádala v doplňku dokumentace, kde vyhodnotila variantu
navrhovanou Městským obvodem Svinov jako nerealizovatelnou, s čímž lze souhlasit, jiná
možná varianta v doplňku nebyla předložena. V požadavku na doplnění dokumentace bylo
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uvedeno doplnění o variantu napojení na ul. Rudná (např. varianta navrhovaná Městským
obvodem Svinov), mohla být tedy navržena a posouzena varianta, která by vyhovovala výše
citovaným normám. Volba varianty záměru je odpovědností oznamovatele, který se však
vystavuje riziku, že může být vydáno i negativní stanovisko k posouzení vlivu záměru na
životní prostředí.
Část F Závěr
Zpracovatelka dokumentace konstatuje, že: Na základě veškerých dílčích i celkových
výsledků hodnocení je výstavba prodejního skladu potravin a nápojů „Cash&Carry“
BENSTAR, včetně parkoviště zákazníků záměrem akceptovatelným, za podmínky dodržení
všech opatření k prevenci, vyloučení a snížení negativních dopadů stavby na životní prostředí
a veřejné zdraví.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Se závěry zpracovatelky dokumentace nelze souhlasit, dokumentace ani její doplněk
jednoznačně neprokázaly, že je záměr akceptovatelný.
Část G Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
Tato část dokumentace podává základní informace o záměru.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Text uvedený v dokumentaci postihuje nejdůležitější skutečnosti, vzhledem
k nedostatkům jednotlivých kapitol, které jsou komentovány v předcházejících částech
posudku je zřejmé, že i tato část trpí stejnými vadami a nelze s ní ze strany zpracovatele
posudku souhlasit.
Část H Přílohy
Na konci dokumentace jsou uvedeny následující přílohy:
č. 1 Stanovisko stavebního úřadu.
č. 2 Výřez hlavního výkresu Územního plánu města Ostravy.
č. 3 Vymezení prvků ochrany přírody a krajiny v okolí lokality záměru.
č. 4 Výkres koordinační situace záměru „BENSTAR – areál Svinov“.
č. 5 Ochranné pásmo hřbitova v Ostravě - Svinov
č. 6 Schéma přístupu pro pěší od autobusové zastávky U hřbitova
č. 7 Stanovisko ŘSD ČR, Odboru přípravy staveb Brno
č. 8 Dendrologický posudek vlivu záměru „BENSTAR – areál Svinov“ na dřeviny rostoucí na
lokalitě záměru. Zpracoval: Ing. Vladimír Mana, prosinec 2011.
č. 9 Plán náhradní výsadby dřevin. Zpracoval: Ing. Vladimír Mana, srpen 2012
č. 10 BENSTAR – areál Svinov. Rozptylová studie. Zpracoval: Ing. Petr Fiedler, únor 2012
BENSTAR – areál Svinov. Rozptylová studie. Zpracoval: Ing. Petr Fiedler, srpen 2012
č. 11 BENSTAR – areál Svinov. Hluk ve venkovním prostoru. Hluková studie. Zpracovali:
Ing. P. Kucielová, Ph.D. - RNDr. Vladimír Suk, červenec 2012.
č. 12 Posouzení vlivů na veřejné zdraví. Zpracoval: RNDr. Vítězslav Jiřík, Ph.D., srpen 2012
č. 13 Fotodokumentace
V doplňku dokumentace č. 1 jsou pak uvedeny následující přepracované přílohy:
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č. 10 BENSTAR – areál Svinov. Rozptylová studie. Zpracoval: Ing. Petr Fiedler, srpen 2013
č. 11 BENSTAR – areál Svinov. Hluk ve venkovním prostoru. Hluková studie. Zpracovali:
Ing. P. Kucielová, Ph.D. - RNDr. Vladimír Suk, srpen 2013.
č. 12 Autorizované posouzení vlivů na veřejné zdraví. Zpracoval: RNDr. Alexander
Skácel, CSc., březen 2014
Stanovisko zpracovatele posudku:
K množství a řazení jednotlivých příloh nemám připomínky. Co se týká jejich obsahu,
byly připomínky uvedeny v předchozím textu u relevantních částí, které se na ně odkazovaly.
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II.3. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní
prostředí
Z hlediska uvedených variant je možno konstatovat, že popsané varianty nerespektují
závěr zjišťovacího řízení vydaný KÚ Moravskoslezského kraje dne 23.4.2012 pod čj. MSK
37484/2012, kde je požadováno „doplnit varianty dopravního napojení na ulici Rudná
s ohledem na obytnou zástavbu a jednotlivé varianty porovnat z hlediska nárůstu hlukové
a imisní zátěže“. Oproti oznámení však v dokumentaci přibyly pouze varianty vytápění
navrhovaných objektů. Z pohledu dopravního napojení je v dokumentaci konstatováno, že:
„Požadovaná varianta přímého napojení záměru na ulici Rudná nebyla zpracovatelem
dokumentace hodnocena z důvodu nemožnosti její realizace.“ s odkazem na vyjádření ŘSD
ČR v příloze dokumentace. Toto konstatování je ve vztahu k požadavku uvedeném v závěru
zjišťovacího řízení a ve vyjádření Městského obvodu Svinov ze dne 17.4.2012 možné označit
za více méně formální. Vyjádření ŘSD ČR konstatuje, že nelze uvažovat s přímým
dopravním připojením (přes ulici Ostravskou), z toho vyplývá, že nebyla tedy zkoumána jiná
varianta napojení na ulici Rudná (např. varianta navrhovaná Městským obvodem Svinov).
S tímto se zpracovatelka dokumentace vypořádala v doplňku dokumentace, kde vyhodnotila
variantu navrhovanou Městským obvodem Svinov jako nerealizovatelnou, s čímž lze
souhlasit, jiná možná varianta v doplňku nebyla předložena. V požadavku na doplnění
dokumentace bylo uvedeno doplnění o variantu napojení na ul. Rudná (např. varianta
navrhovaná Městským obvodem Svinov), mohla být tedy navržena a posouzena varianta,
která by vyhovovala příslušným ČSN. Volba varianty záměru je konečnou odpovědností
oznamovatele, který se však vystavuje riziku, že může být vydáno i negativní stanovisko
k posouzení vlivu záměru na životní prostředí.

II.4. Hodnocení významných
přesahujících státní hranice

vlivů

záměru

na

životní

prostředí

Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního
v rámci probíhajícího procesu posuzování vlivů na životní prostředí je patrné, že předložený
záměr nepředstavuje svými vlivy záměr, který by přesahoval státní hranice, a proto se jimi
dokumentace oprávněně nezabývá.
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ
POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO
ROSTŘEDÍ
Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí
v dokumentaci v některých ohledech dostačujícím způsobem popsáno a částečně tak
respektuje požadavky na omezení respektive vyloučení některých negativních vlivů na životní
prostředí z hlediska vlastní realizace záměru.
Dokumentace nastiňuje některá opatření, která by měla zaručit realizaci záměru bez
výraznějšího ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí.
Na základě předloženého technického řešení posuzovaného záměru lze však
konstatovat, že se autorka dokumentace dostatečným způsobem nevypořádala např.
s problematikou vyvolané dopravní zátěže, likvidace srážkových vod, vlivu na krajinu,
hlukovou a imisní situaci. Tato problematika je podrobně komentována v jednotlivých částech
předloženého posudku.

IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ
K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ,
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Zpracovatel posudku obdržel v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí
oznámení, dokumentaci zpracovanou dle přílohy č. 4, zákona č. 100/2001 Sb., v platném
znění, včetně vyjádření dotčených správních orgánů, dotčených územně samosprávných celků
a veřejnosti. V rámci procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí požádal
i o doplnění dokumentace tak, aby byly k dispozici všechny podklady pro možné formulování
stanoviska příslušného úřadu k tomuto záměru.
Na základě zmíněných podkladů lze konstatovat, že úplnost vstupních informací
předkládané dokumentace a použité metody hodnocení jsou komentovány v předcházejících
částech předkládaného posudku z čehož vyplývají následující závěry.
Na základě seznámení se se stávajícím stavem v lokalitě umístění záměru,
předloženou dokumentací o hodnocení vlivů záměru na jednotlivé složky životního prostředí
a veřejné zdraví a jejím doplňkem, nelze na základě doložených podkladů a známých
skutečností zaručit, že v rámci posuzovaného záměru je možné spolehlivě vyloučit především
negativní vlivy záměru ve vztahu k vlivu na hlukovou a imisní situaci a tedy k vlivu na
veřejné zdraví, případnému vlivu na povrchové vody, faunu a flóru, včetně vlivů na krajinný
ráz.
Na základě výše uvedeného je pak formulován návrh stanoviska příslušného úřadu.
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH
VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI
Zpracovateli posudku byla prostřednictvím příslušného úřadu Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, předána následující vyjádření obdržená ve smyslu § 8 odst. 3
(vyjádření k dokumentaci a jejímu doplňku) zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění (kopie
vyjádření k dokumentaci jsou obsaženy v příloze tohoto posudku):
Vyjádření obdržená ve smyslu § 8 odst. 3 (vyjádření k dokumentaci)
1. Vyjádření dotčených správních úřadů a územně samosprávných celků:
• Vyjádření
ČIŽP,
oblastní
inspektorát
č.j. ČIŽP/49/IPP/1204056.005/12/VMJ

Ostrava

ze

dne

9.11.2012,

• Vyjádření KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ze dne 2.11.2012,
čj. KHSMS 34100/2012/OV/HOK
• Vyjádření KÚ Moravskoslezského kraje ze dne 9.11.2012, č.j.: MSK 148202/2012
• Vyjádření Statutárního města Ostrava ze dne 5.11.2012, čj. SMO/361373/12/OŽP/Bey
• Vyjádření Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí ze dne 5.11.2012,
čj. SMO/361373/12/OŽP/Bey
• Vyjádření Statutárního města Ostrava, Městského obvodu Svinov ze dne 6.11.2012,
čj. SVI 04353/2012/OVDŽP/Her
2. Vyjádření veřejnosti:
• Vyjádření Ing. Štěpánky Hendrichové a její dcery Ing. Štěpánky Hendrichové ze dne
4.11.2012
• Vyjádření pana Josefa Rokyty, Lea Rokyty a Aleše Rokyty ze dne 4.11.2012
Vyjádření obdržená ve smyslu § 8 odst. 3 (vyjádření k doplnění dokumentace)
1. Vyjádření dotčených správních úřadů a územně samosprávných celků:
ČIŽP,
oblastní
inspektorát
• Vyjádření
č.j. ČIŽP/49/IPP/1204056.008/14/VMJ

Ostrava

ze

dne

14.8.2014,

• Vyjádření KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ze dne 5.8.2014,
čj. KHSMS 25304/2014/OV/HOK
• Vyjádření KÚ Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne
7.8.2014, č.j.: MSK 107918/2014
• Vyjádření Statutárního města Ostrava ze dne 29.7.2014, čj. SMO/271743/14/OŽP/Bey
• Vyjádření Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí ze dne 29.7.2014,
čj. SMO/271740/14/OŽP/Bey
• Vyjádření Statutárního města Ostrava, Městského obvodu Svinov ze dne 5.8.2014,
čj. SVI 02436/20142/OVDŽP/Her
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2. Vyjádření veřejnosti:
• Vyjádření Ing. Štěpánky Hendrichové a její dcery Ing. Štěpánky Hendrichové ze dne
3.8.2014
• Vyjádření pana Josefa Rokyty ze dne 12.8.2014
• Vyjádření pana Aleše Rokyty ze dne 12.8.2014
• Vyjádření pana Lea Rokyty ze dne 12.8.2014

1. Vyjádření ČIŽP, oblastní inspektorát Ostrava ze dne 9.11.2012
(č.j.: ČIŽP/49/IPP/1204056.005/12/VMJ)
Podstata vyjádření:
ČIŽP požaduje opatření z kapitoly D.IV. dokumentace zapracovat do podmínek
stanoviska příslušného úřadu.
Stanovisko zpracovatele posudku
Vzhledem k obsahu ponecháno bez komentáře.
2. Vyjádření KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ze dne 2.11.2012
(č.j.: KHSMS 34100/2012/OV/HOK)
Podstata vyjádření:
KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě považuje lokalitu zvolenou pro
výstavbu a provoz záměru za nevhodnou z důvodu nerealizovatelné alternativy
dopravního napojení areálu na ulici Rudná a se záměrem nesouhlasí.
Stanovisko zpracovatele posudku
Připomínka byla zpracovatelem posudku akceptována při formulování požadavků na
doplnění dokumentace.
3. Vyjádření KÚ Moravskoslezského kraje ze dne 9.11.2012
(č.j.: MSK 107918/2014)
Podstata vyjádření:
KÚ Moravskoslezského kraje ve vyjádření stanovil podmínky pro realizaci záměru
z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, dále poukazuje na
problematiku odvádění srážkových vod do jednotné kanalizace a neuvedení opatření
k zasakování nebo zadržování dešťových vod, dále požaduje provedení náhradní
výsadby minimálně v rozsahu odstraněné zeleně.
Stanovisko zpracovatele posudku
Připomínky byly zpracovatelem posudku akceptovány při formulování požadavků na
doplnění dokumentace.
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4. Vyjádření Statutárního města Ostrava ze dne 5.11.2012
(č.j.: SMO/361373/12/OŽP/Bey)
Podstata vyjádření:
Statutární město Ostrava se záměrem souhlasí.
Stanovisko zpracovatele posudku
Vzhledem k obsahu ponecháno bez komentáře.
5. Vyjádření Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí ze dne
5.11.2012
(č.j.: SMO/361373/12/OŽP/Bey)
Podstata vyjádření:
Statutární město Ostrava se záměrem souhlasí. Ve vyjádření byly stanoveny podmínky
pro realizaci záměru z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
v platném znění, týkající se ozelenění navrhovaného areálu.
Stanovisko zpracovatele posudku
Připomínky byly zpracovatelem posudku akceptovány při formulování požadavků na
doplnění dokumentace.
6. Vyjádření Statutárního města Ostrava, Městského obvodu Svinov ze dne 6.11.2012
(č.j.: SVI 04353/2012/OVDŽP/Her)
Podstata vyjádření:
Městský obvod Svinov nesouhlasí z důvodu nesplnění svého požadavku na jednosměrné
napojení areálu na ulici Rudnou.
Stanovisko zpracovatele posudku
Připomínka byla zpracovatelem posudku akceptována při formulování požadavků na
doplnění dokumentace.
7. Vyjádření Ing. Štěpánky Hendrichové a její dcery Ing. Štěpánky Hendrichové ze dne
4.11.2012
Podstata vyjádření:
Poukazují na své předešlé vyjádření k oznámení posuzovaného záměru a vyjadřují
nesouhlas s jeho realizací. Požadují především navržení variantního řešení dopravního
napojení a návrh protihlukových opatření.
Stanovisko zpracovatele posudku
Připomínky byly zpracovatelem posudku akceptovány při formulování požadavků na
doplnění dokumentace.
8. Vyjádření Josefa Rokyty, Lea Rokyty a Aleše Rokyty ze dne 4.11.2012
Podstata vyjádření:
Poukazují na své předešlé vyjádření k oznámení posuzovaného záměru a vyjadřují
nesouhlas s jeho realizací. Požadují především navržení variantního řešení dopravního
napojení a návrh protihlukových opatření.
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Stanovisko zpracovatele posudku
Jedná se o totožný text s vyjádřením Ing. Štěpánky Hendrichové a její dcery Ing.
Štěpánky Hendrichové, připomínky byly zpracovatelem posudku akceptovány při formulování
požadavků na doplnění dokumentace.

9. Vyjádření ČIŽP, oblastní inspektorát Ostrava ze dne 14.8.2014
(č.j.: ČIŽP/49/IPP/1204056.008/14/VMJ)
Podstata vyjádření:
A) ochrana vod:
Z hlediska ochrany vod není relevantním důvodem derealizace HG průzkumu možná
kolmatace zasakovacích studen nebo snížení propustnosti, respektive rozhodnutí
investora. ČIŽP požaduje vyhodnotit (prostřednictvím HG posudku) možnost
zasakování zejména s ohledem na plánovaný nevhodný způsob odvedení dešťových vod
do jednotné kanalizace města. ČIŽP upozorňuje, že důsledkem odvádění srážkových
vod do jednotné kanalizace je mimo jiné zvýšené či předčasné odlehčování nečištěných
odpadních vod do vodních toků, případně zvyšování povodňových průtoků. Proto ČIˇP
požaduje , pokud to bude z hydrogeologického hlediska možné, dešťové vody zasakovat
v místě záměru.
B) ochrana ovzduší:
ČIŽP upozorňuje na použití již neplatné legislativy v ochraně ovzduší, dále na
upřesnění varianty vytápění a případné povinnosti ve vztahu k nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006.
Stanovisko zpracovatele posudku
Ad A) Na základě oznámení, dokumentace a jejího doplňku, je možno konstatovat, že
ve vztahu k problematice odvádění dešťových vod – není názor zpracovatele posudku
v rozporu s názorem ČIŽP a v souvislosti s výše uvedeným je i formulován i návrh stanoviska
příslušného úřadu.
Ad B) S připomínkou je možno souhlasit, i když toto konstatování nemá vliv na
formulování návrhu stanoviska příslušného úřadu.

10. Vyjádření KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ze dne 5.8.2014
(č.j.: KHSMS 25304/2014/OV/HOK)
Podstata vyjádření:
KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě s navrhovaným umístěním záměru
nesouhlasí a odkazuje na rozsudek nejvyššího správního soudu č. 1 As 135/2011, kdy nelze
do hlukem nadlimitně zatíženého území umístit záměr, v jehož důsledku dojde ke zhoršení
stávajícího (nadlimitního) stavu. KHS MSK nesouhlasí s vnesením dalšího zdroje hluku
(dopravní hluk související s provozem záměru) a s tím související zvyšování hlukové zátěže
dotčených obyvatel, do této nadlimitně hlukem zatížené lokality.
Stanovisko zpracovatele posudku
Na základě oznámení, dokumentace a jejího doplňku, je možno konstatovat, že ve
vztahu k problematice hluku a zdravotních rizik není názor zpracovatele posudku v rozporu
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s názorem KHS a v souvislosti s výše uvedeným je i formulován i návrh stanoviska
příslušného úřadu. Vliv na hlukovou situaci je navíc akcentován i nejasnostmi ve vyvolaných
dopravních nárocích areálu, které nebyly jednoznačně doloženy a jeví se jako
poddimenzované. I na základě dostupných a vyhodnocených informací lze však učinit závěr,
že z hlediska posouzených možných vlivů záměru vyvolaných dopravou související se
záměrem, v rozsahu popsaném v dokumentaci, dojde k negativnímu ovlivnění hlukové situace.
11. Vyjádření KÚ Moravskoslezského kraje ze dne 7.8.2014
(č.j.: MSK 107918/2014)
Podstata vyjádření:
A) ochrana vod:
Krajský úřad znovu upozorňuje na povinnost danou § 5 odst. 3 vodního zákona
zneškodňovat srážkové vody v souladu se stavebním zákonem a s § 6, odst. 4 vyhlášky
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, tedy zajistit přednostně jejich
vsakování, není-li to možné jejich odvádění do povrchových vod a až následně odvádění
na jednotnou kanalizaci.
B) ochrana ovzduší, odpady, ochrana přírody:
Zůstává v platnosti vyjádření k původní dokumentaci čj. MSK 148202/2012 ze dne
9.11.2012, kde stanovil podmínky pro realizaci záměru z hlediska zákona
č. 185/2001 Sb., z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., bez připomínek. Dále požaduje
provedení náhradní výsadby minimálně v rozsahu odstraněné zeleně a další cílená
výsadba vhodně umístěné (minimálně po obvodu areálu) a vhodně vybrané ochranné
zeleně (stromy doplněné keři apod.), pro snížení prašnosti z provozu povrchových
parkovišť a souvisejících komunikací.
Stanovisko zpracovatele posudku
Ad A) Na základě oznámení, dokumentace a jejího doplňku, je možno konstatovat, že
ve vztahu k problematice řešení odvodu srážkových vod není názor zpracovatele posudku
v rozporu s názorem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a v souvislosti s výše
uvedeným je formulován i návrh stanoviska příslušného úřadu.
Ad B) Na základě oznámení, dokumentace a jejího doplňku, je možno konstatovat, že
ve vztahu k problematice odpadů a ochrany ovzduší není názor zpracovatele posudku
v rozporu s názorem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a v souvislosti s výše
uvedeným je i formulován i návrh stanoviska příslušného úřadu. Zpracovatelka posudku se
dostatečným způsobem nevypořádala s připomínkami týkajícími se plánovaného ozelenění.
Vzhledem k tomu, že mezi oplocení a nově navržené haly je ještě včleněna komunikace pro
zásah jednotek HZS, jsou možnosti pro výsadbu po obvodu areálu značně omezené. Nelze
souhlasit s konstatováním autorky dokumentace uvedeném v doplňku dokumentace č. 1, že
podle podkladů dodaných projektantem pro navržení plánu náhradní výsadby je jisté, že
v území je dostatek místa pro výsadby navrhovaných dřevin a to z následujících důvodů:
Příloha č. 9 dokumentace uvádí na straně 16 celkem 80 ks stromů a 300 ks keřů k výsadbě,
pokud mají tyto přispět k uváděnému optickému oddělení areálu, je nutné znát, kde budou
umístěny. Např. při severozápadní hranici zbývají pruhy cca 1 m, tyto plochy tak mohou být
vhodné pro výsadbu keřů, ale nikoli na výsadbu stromů, podobná situace je i na
severovýchodním okraji a jihovýchodním okraji skladových hal. Soudě podle přílohy č. 4
dokumentace (výkres koordinační situace) není možné takové množství stromů umístit. Např.
v pohledově nejexponovanějším prostoru naproti vstupu do areálu hřbitova bude možno
umístit pouze několik kusů. Tento rozpor autorka dokumentace uspokojivě nevysvětlila.
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12. Vyjádření Statutárního města Ostrava ze dne 29.7.2014
(č.j.: SMO/271743/14/OŽP/Bey)
Podstata vyjádření:
Statutární město Ostrava se záměrem souhlasí.
Stanovisko zpracovatele posudku
Vzhledem k obsahu ponecháno bez komentáře.
13. Vyjádření Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí ze dne
29.7.2014
(č.j.: SMO/271740/14//OŽP/Bey)
Podstata vyjádření:
Magistrát města Ostravy, odbor životního prostředí se záměrem souhlasí.
Stanovisko zpracovatele posudku
Vzhledem k obsahu ponecháno bez komentáře.

14. Vyjádření Statutárního města Ostrava, Městského obvodu Svinov ze dne 5.8.2014
(č.j.: SVI 02436/20142/OVDŽP/Her)
Podstata vyjádření:
Městský obvod Svinov nesouhlasí z důvodu nesplnění svého požadavku na minimálně
jednosměrné napojení areálu na ulici Rudnou.
Stanovisko zpracovatele posudku
Na základě oznámení, dokumentace a jejího doplňku, je možno konstatovat, že ve
vztahu k problematice předložení varianty dopravního napojení není názor zpracovatele
posudku v rozporu s názorem Městského obvodu Svinov a v souvislosti s výše uvedeným je
formulován i návrh stanoviska příslušného úřadu. Zpracovatelka dokumentace v doplňku
dokumentace vyhodnotila variantu navrhovanou Městským obvodem Svinov jako
nerealizovatelnou, s čímž lze souhlasit, jiná možná varianta v doplňku nebyla předložena.
V požadavku na doplnění dokumentace bylo uvedeno doplnění o variantu napojení na ul.
Rudná (např. varianta navrhovaná Městským obvodem Svinov), mohla být tedy navržena a
posouzena varianta, která by vyhovovala příslušným ČSN. Volba varianty záměru je
odpovědností oznamovatele, který se však vystavuje riziku, že může být vydáno i negativní
stanovisko k posouzení vlivu záměru na životní prostředí.

15. Vyjádření Ing. Štěpánky Hendrichové a její dcery Ing. Štěpánky Hendrichové ze dne
3.8.2014
Podstata vyjádření:
Poukazují na své předešlé vyjádření k oznámení a dokumentaci posuzovaného záměru
a vyjadřují nesouhlas s jeho realizací. Požadují především navržení variantního řešení
dopravního napojení a návrh protihlukových opatření.
Stanovisko zpracovatele posudku
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Na základě oznámení, dokumentace a jejího doplňku, je možno konstatovat, že ve
vztahu k problematice předložení varianty dopravního napojení není názor zpracovatele
posudku v rozporu s názorem Ing. Štěpánky Hendrichové a v souvislosti s výše uvedeným je
formulován i návrh stanoviska příslušného úřadu. Zpracovatelka dokumentace v doplňku
dokumentace vyhodnotila variantu navrhovanou Městským obvodem Svinov jako
nerealizovatelnou, s čímž lze souhlasit, jiná možná varianta v doplňku nebyla předložena. V
požadavku na doplnění dokumentace bylo uvedeno doplnění o variantu napojení na ul. Rudná
(např. varianta navrhovaná Městským obvodem Svinov), mohla být tedy navržena a
posouzena varianta, která by vyhovovala příslušným ČSN. Volba varianty záměru je
odpovědností oznamovatele, který se však vystavuje riziku, že může být vydáno i negativní
stanovisko k posouzení vlivu záměru na životní prostředí.
Ve vztahu k návrhu protihlukových opatření konstatuji, že opatření pro snížení
negativního vlivu na hlukové zatížení obyvatel dokumentace ani její doplněk neobsahuje.
16. Vyjádření Josefa Rokyty ze dne 12.8.2014
Podstata vyjádření:
Jedná se o téměř totožný text s vyjádřením Ing. Štěpánky Hendrichové a její dcery Ing.
Štěpánky Hendrichové.
Stanovisko zpracovatele posudku
Vzhledem k výše uvedenému platí stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření Ing.
Štěpánky Hendrichové a její dcery Ing. Štěpánky Hendrichové.

17. Vyjádření Aleše Rokyty ze dne 12.8.2014
Podstata vyjádření:
Jedná se o téměř totožný text s vyjádřením Ing. Štěpánky Hendrichové a její dcery Ing.
Štěpánky Hendrichové.
Stanovisko zpracovatele posudku
Vzhledem k výše uvedenému platí stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření Ing.
Štěpánky Hendrichové a její dcery Ing. Štěpánky Hendrichové.
18. Vyjádření Lea Rokyty ze dne 12.8.2014
Podstata vyjádření:
Jedná se o téměř totožný text s vyjádřením Ing. Štěpánky Hendrichové a její dcery Ing.
Štěpánky Hendrichové.
Stanovisko zpracovatele posudku
Vzhledem k výše uvedenému platí stanovisko zpracovatele posudku k vyjádření Ing.
Štěpánky Hendrichové a její dcery Ing. Štěpánky Hendrichové.
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI
ZÁMĚRU Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
Z dokumentace a jejího doplňku vyplývá, že posuzovaný záměr „Ostrava – Areál
Benstar“ je navržen v Moravskoslezském kraji, na území Statutárního města Ostrava,
Městského obvodu Svinov v k.ú. Svinov.
Jak je patrné z předešlých částí posudku, za nejvýznamnější je nutno považovat vlivy
záměru týkající se vlivu na hlukovou situaci, ovzduší, obyvatelstvo, povrchové vody, krajinný
ráz. Vlivy na ostatní posuzované složky životního prostředí je možno označit za méně
významné.
Na základě seznámení se se stávajícím stavem v lokalitě umístění záměru,
předloženou dokumentací o hodnocení vlivů záměru na jednotlivé složky životního prostředí
a veřejné zdraví a jejím doplňkem, lze učinit následující závěr:
Předložená dokumentace a její doplněk č. 1 zpracovaná oprávněnou osobou
Ing. Jitkou Vavrečkovou, osvědčení odborné způsobilosti č.j. 15914/2454/OHRV/93,
prodloužení autorizace č.j. 49651/ENV/11 k záměru „Ostrava – Areál BENSTAR“ byla
posouzena dle požadavků uvedených v § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění v rozsahu dle
přílohy č. 5 (Náležitosti posudku) citovaného zákona.
Přes některé dílčí připomínky, poznámky a doplňky, které jsou uvedeny v posudku, je
možné konstatovat, že dokumentace je zpracována na průměrné úrovni v souladu s citovaným
zákonem a splňuje jeho základní požadavky a lze ji tak hodnotit jako dostatečný podklad pro
hodnocení vlivů záměru na životní prostředí.
Na základě doložených podkladů a známých skutečností však nelze zaručit, že v rámci
posuzovaného záměru je možné spolehlivě vyloučit především negativní vlivy záměru ve
vztahu k vlivu na hlukovou a imisní situaci a tedy k vlivu na veřejné zdraví, případný vliv na
povrchové vody, faunu a flóru, včetně vlivu na krajinný ráz.
Vzhledem k výše uvedenému jako pověřený zpracovatel posudku nedoporučuji
realizovat záměr „Ostrava – Areál BENSTSAR“ a navrhuji k záměru vydat
nesouhlasné stanovisko dle §10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.
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VII. NÁVRH STANOVISKA
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
28. října 117, 702 18 Ostrava

V Ostravě dne
Č.j.:

2014

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění

I. Identifikační údaje
Název záměru:

Ostrava – Areál BENSTAR

Pro účely posouzení vlivů na životní prostředí je záměr
charakterizován následujícími údaji o rozsahu a kapacitě:
Celková plocha areálu:
29 107 m2
Zastavěná plocha celkem:
8 771 m2
Zelené plochy:
10 099 m2
Zpevněné plochy:
10 237 m2
Parkovací stání pro zákazníky:
108 míst
Parkovací stání pro zaměstnance:
20 míst
Odstavná stání:
22 míst
Skladovací kapacita
3 500 palet
Předpokládaný obrat zboží:
50-60 mil. Kč/měsíc
Průměrný počet vjezdů TIR denně:
10
Průměrný počet NA denně:
20
Kapacita (rozsah) záměru:

Umístění záměru: kraj:
obec:
městský obvod:
kat. území:

Moravskoslezský
Statutární město Ostrava
Svinov
Svinov

Obchodní firma oznamovatele:

BENSTAR s.r.o.

IČ oznamovatele:

268 391 48

Sídlo (bydliště) oznamovatele:

U Řeky 909
720 00 Ostrava
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II. Průběh posuzování
Zpracovatel dokumentace:

Ing. Jitka Vavrečková
Nerudova 603
793 76 Zlaté Hory
osvědčení odborné způsobilosti č.j. 15914/2454/OHRV/93
prodloužení autorizace č.j. 49651/ENV/11

Datum předložení dokumentace: říjen 2012
Zpracovatel posudku:

Ing. Radek Přílepek
Bydlinského 871
391 01 Sezimovo Ústí
rozhodnutí o udělení autorizace č.j. 31547/5291/OPVŽP/02
prodloužení autorizace č.j. 75248/ENV/11

Datum předložení posudku:

25. září 2014

Veřejné projednání:

místo konání:
datum konání: dne

2014

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti:
•

Oznámení záměru dle § 6, odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. bylo zpracováno Ing. Jitkou
Vavrečkovou a kol. v únoru 2012.

•

Zjišťovací řízení zahájeno dopisem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství dne 19.3.2012.

•

Zjišťovací řízení ukončeno závěrem zjišťovacího řízení vydaným Krajským úřadem
Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství dne 23.4.2012.

•

V závěru zjišťovacího řízení Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství sděluje, že na základě zjišťovacího řízení došel příslušný úřad
k závěru, že záměr „Ostrava – Areál BENSTAR“ bude dále posuzován podle citovaného
zákona. Krajský úřad požaduje do dokumentace dopracovat a doplnit připomínky,
vyplývající z jednotlivých vyjádření doručených při zjišťovacím řízení záměru a předložit
ji v počtu 7 výtisků a v elektronické podobě.

•

Dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. byla zpracována Ing. Jitkou Vavrečkovou a
kol. v srpnu 2012.

•

Dokumentace zveřejněna dopisem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství dne 10.10.2012.

•

Zpracováním posudku pověřen dopisem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,
odboru životního prostředí a zemědělství dne 21.12.2012 Ing. Radek Přílepek, držitel
rozhodnutí
o udělení
autorizace
ke
zpracování
dokumentace
a posudku
čj. 31547/5291/OPVŽP/02, prodloužení autorizace č.j. 75248/ENV/11 ze dne 17.10.2011.

•

Zpracovatel posudku požádal dne 6.2.2013 o doplnění dokumentace.

•

Doplněk dokumentace č. 1 byl zpracován Ing. Jitkou Vavrečkovou a kol. v červnu 2014.
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•

Doplněk dokumentace č. 1 zveřejněn dopisem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,
odboru životního prostředí a zemědělství dne 15.7.2014.

•

Posudek předán Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství dne 25.9.2014.

•

Závěry zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku po vyhodnocení oznámení, dokumentace a jejího doplňku včetně
obdržených vyjádření a dalších podkladů doporučuje příslušnému orgánu vydat
nesouhlasné stanovisko.

•

Veřejné projednání: bude doplněno na základě jeho konání

•

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

Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta:
1. Vyjádření
ČIŽP,
oblastní
inspektorát
č.j. ČIŽP/49/IPP/1204056.005/12/VMJ

Ostrava

ze

dne

9.11.2012,

2. Vyjádření KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ze dne 2.11.2012,
čj. KHSMS 34100/2012/OV/HOK
3. Vyjádření KÚ Moravskoslezského kraje ze dne 9.11.2012, č.j.: MSK 148202/2012
4. Vyjádření Statutárního města Ostrava ze dne 5.11.2012, čj. SMO/361373/12/OŽP/Bey
5. Vyjádření Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí ze dne
5.11.2012, čj. SMO/361373/12/OŽP/Bey
6. Vyjádření Statutárního města Ostrava, Městského obvodu Svinov ze dne 6.11.2012,
čj. SVI 04353/2012/OVDŽP/Her
7. Vyjádření Ing. Štěpánky Hendrichové a její dcery Ing. Štěpánky Hendrichové ze dne
4.11.2012
8. Vyjádření pana Josefa Rokyty, Lea Rokyty a Aleše Rokyty ze dne 4.11.2012
9. Vyjádření
ČIŽP,
oblastní
inspektorát
č.j. ČIŽP/49/IPP/1204056.008/14/VMJ

Ostrava

ze

dne

14.8.2014,

10. Vyjádření KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ze dne 5.8.2014,
čj. KHSMS 25304/2014/OV/HOK
11. Vyjádření KÚ Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze
dne 7.8.2014, č.j.: MSK 107918/2014
12. Vyjádření Statutárního města Ostrava ze dne 29.7.2014, čj. SMO/271743/14/OŽP/Bey
13. Vyjádření Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí ze dne
29.7.2014, čj. SMO/271740/14/OŽP/Bey
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14. Vyjádření Statutárního města Ostrava, Městského obvodu Svinov ze dne 5.8.2014,
čj. SVI 02436/20142/OVDŽP/Her
15. Vyjádření Ing. Štěpánky Hendrichové a její dcery Ing. Štěpánky Hendrichové ze dne
3.8.2014
16. Vyjádření pana Josefa Rokyty ze dne 12.8.2014
17. Vyjádření pana Aleše Rokyty ze dne 12.8.2014
18. Vyjádření pana Lea Rokyty ze dne 12.8.2014

III. Hodnocení záměru
Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska
jejich velikosti a významnosti:
Na základě seznámení se se stávajícím stavem v lokalitě umístění záměru,
předloženou dokumentací o hodnocení vlivů záměru na jednotlivé složky životního prostředí
a veřejné zdraví a jejím doplňkem, nelze na základě doložených podkladů a známých
skutečností zaručit, že v rámci posuzovaného záměru je možné spolehlivě vyloučit především
negativní vlivy záměru ve vztahu k vlivu na hlukovou a imisní situaci a tedy k vlivu na
veřejné zdraví, případnému vlivu na povrchové vody, faunu a flóru, včetně vlivů na krajinný
ráz.

Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde
o znečišťování životního prostředí
Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí
v dokumentaci v některých ohledech dostačujícím způsobem popsáno a částečně tak
respektuje požadavky na omezení respektive vyloučení některých negativních vlivů na životní
prostředí z hlediska vlastní realizace záměru.
Na základě předloženého technického řešení posuzovaného záměru lze však
konstatovat, že se autorka dokumentace dostatečným způsobem nevypořádala např.
s problematikou vyvolané dopravní zátěže, likvidace srážkových vod, vlivu na krajinu,
hlukovou a imisní situaci. Tato problematika je podrobně komentována v jednotlivých částech
předloženého posudku.
Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů
na životní prostředí:
Opatření k ochraně životního prostředí a zdraví obyvatelstva, která vyplývají
z proběhlého procesu posuzování vlivů na životní prostředí, nejsou blíže specifikována,
vzhledem k tomu, že je navrženo nesouhlasné stanovisko.
Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí:
Dispozičně je záměr výstavby areálu prodejního skladu potravin a nápojů
„Cash&Carry“, vč. parkoviště zákazníků navržen v jediné variantě. Rovněž dopravní napojení
je řešenou jedinou variantou (záměr bude napojen na silnici III/4782 ul. Ostravská a dále na
komunikaci III/4785 ul. Polanecká).
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Variantní posouzení se týká možností vytápění. Varianty byly hodnoceny všemi
doprovodnými studiemi, tj. Hlukovou studií, Rozptylovou studií a Posouzení vlivů na veřejné
zdraví.
Z hlediska uvedených variant je možno konstatovat, že popsané varianty nerespektují
závěr zjišťovacího řízení vydaný KÚ Moravskoslezského kraje dne 23.4.2012 pod čj. MSK
37484/2012, kde je požadováno „doplnit varianty dopravního napojení na ulici Rudná
s ohledem na obytnou zástavbu a jednotlivé varianty porovnat z hlediska nárůstu hlukové
a imisní zátěže“. Oproti oznámení však v dokumentaci přibyly pouze varianty vytápění
navrhovaných objektů. Z pohledu dopravního napojení je v dokumentaci konstatováno, že:
„Požadovaná varianta přímého napojení záměru na ulici Rudná nebyla zpracovatelem
dokumentace hodnocena z důvodu nemožnosti její realizace.“ s odkazem na vyjádření ŘSD
ČR v příloze dokumentace. Toto konstatování je ve vztahu k požadavku uvedeném v závěru
zjišťovacího řízení a ve vyjádření Městského obvodu Svinov ze dne 17.4.2012 možné označit
za více méně formální. Vyjádření ŘSD ČR konstatuje, že nelze uvažovat s přímým
dopravním připojením (přes ulici Ostravskou), z toho vyplývá, že nebyla tedy zkoumána jiná
varianta napojení na ulici Rudná (např. varianta navrhovaná Městským obvodem Svinov).
Zpracovatelka dokumentace v doplňku dokumentace vyhodnotila variantu navrhovanou
Městským obvodem Svinov jako nerealizovatelnou, s čímž lze souhlasit, jiná možná varianta
v doplňku nebyla předložena. V požadavku na doplnění dokumentace bylo uvedeno doplnění
o variantu napojení na ul. Rudná (např. varianta navrhovaná Městským obvodem Svinov),
mohla být tedy navržena a posouzena varianta, která by vyhovovala příslušným ČSN. Volba
varianty záměru je odpovědností oznamovatele, který se však vystavuje riziku, že může být
vydáno i negativní stanovisko k posouzení vlivu záměru na životní prostředí.

Vypořádání vyjádření k dokumentaci:
V rámci předkládaného záměru obdržel příslušný úřad celkem 18 vyjádření
k dokumentaci a jejímu doplňku. Jednalo se o 12 vyjádření dotčených správních úřadů
a dotčených územně samosprávných celků, veřejnost se k záměru vyjádřila v šesti případech.
Vypořádání připomínek vzešlých z obdržených vyjádření jsou komentována v části V.
předloženého posudku.
Vypořádání vyjádření k posudku:
Bude doplněno na základě obdržených vyjádření.
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Stanovisko:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje jako příslušný úřad podle § 21 zákona na základě
dokumentace, jejího doplňku, vyjádření dotčených územních samosprávních celků, dotčených
orgánů státní správy a veřejnosti, zpracovaného posudku a výsledků veřejného projednání
vydává z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí podle §10 odst. 3 zákona

NESOUHLASNÉ STANOVISKO
k záměru stavby

Ostrava – Areál BENSTAR
odůvodnění:

Z údajů uvedených v dokumentaci nelze vyhodnotit potřebu dopravní obsluhy související
s areálem. Nelze zaujmout jednoznačné stanovisko ve vztahu k dopravním nárokům
generovaných posuzovaným záměrem. Počet jízd zákazníků jeví jako poddimenzovaný.
S ohledem na princip předběžné opatrnosti je nutné hodnotit nejhorší možný stav, který může
nastat, což bylo požadováno provést v doplnění dokumentace, autorka dokumentace však
relevantním způsobem nevysvětlila, na základě čeho byl průměrný počet jízd zákazníků
určen. I na základě dostupných a vyhodnocených informací lze však učinit závěr, že
z hlediska posouzených možných vlivů záměru vyvolaných dopravou související se
záměrem, v rozsahu popsaném v dokumentaci, dojde k negativnímu ovlivnění hlukové
a imisní situace.
Na základě rozsudku nejvyššího správního soudu č. 1 As 135/2011, nelze do hlukem
nadlimitně zatíženého území umístit záměr, v jehož důsledku dojde ke zhoršení stávajícího
(nadlimitního) stavu.
V dokumentaci ani přílohách není uvedeno stávající využití kotelny na LTO, vzhledem ke
stávajícímu stavu, kdy je areál provozován bez obsluhy je zřejmé, že stávající využití kotelny
není na takové úrovni, jako je navrhovaný stav. Výše zmiňované skutečnosti v dokumentaci
uvedeny nejsou a ani doplnění dokumentace na ně nedává jasnou odpověď.
Co se týká zdůvodnění samotného umístění záměru, je třeba konstatovat, že se nejedná
o lokalitu s dobrou dopravní dostupností.
Z hlediska uvedených variant je možno konstatovat, že popsané varianty nerespektují závěr
zjišťovacího řízení vydaný KÚ Moravskoslezského kraje dne 23.4.2012 pod čj. MSK
37484/2012, kde je požadováno „doplnit varianty dopravního napojení na ulici Rudná
s ohledem na obytnou zástavbu a jednotlivé varianty porovnat z hlediska nárůstu hlukové
a imisní zátěže“. Oproti oznámení však v dokumentaci přibyly pouze varianty vytápění
navrhovaných objektů. Z pohledu dopravního napojení je v dokumentaci konstatováno, že:
„Požadovaná varianta přímého napojení záměru na ulici Rudná nebyla zpracovatelem
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dokumentace hodnocena z důvodu nemožnosti její realizace.“ s odkazem na vyjádření ŘSD
ČR v příloze dokumentace. Toto konstatování je ve vztahu k požadavku uvedeném v závěru
zjišťovacího řízení a ve vyjádření Městského obvodu Svinov ze dne 17.4.2012 možné označit
za více méně formální. Vyjádření ŘSD ČR konstatuje, že nelze uvažovat s přímým
dopravním připojením (přes ulici Ostravskou), z toho vyplývá, že nebyla tedy zkoumána jiná
varianta napojení na ulici Rudná (např. varianta navrhovaná Městským obvodem Svinov).
Zpracovatelka dokumentace v doplňku dokumentace vyhodnotila variantu navrhovanou
Městským obvodem Svinov jako nerealizovatelnou, s čímž lze souhlasit, jiná možná varianta
v doplňku nebyla předložena. V požadavku na doplnění dokumentace bylo uvedeno doplnění
o variantu napojení na ul. Rudná (např. varianta navrhovaná Městským obvodem Svinov),
mohla být tedy navržena a posouzena varianta, která by vyhovovala příslušným ČSN.
Konstatování, že dle rozhodnutí investora nebudou dešťové vody zasakovány, není
dostatečné. V obdobných případech je možné a dokonce účelné a žádoucí, řešit tuto situaci
např. kombinací vsaku a odparu, využitím srážkových vod pro zalévání vnitroareálové zeleně,
část retence jako požární nádrž apod.
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, jednoznačně upřednostňuje
zasakování před dalšími způsoby odvádění, což dokumentace ani její doplněk odpovídajícím
způsobem neřeší a nenavrhuje jiné možné varianty a opatření.
Nelze souhlasit s konstatováním autorky dokumentace uvedeném v doplňku dokumentace
č. 1, že podle podkladů dodaných projektantem pro navržení plánu náhradní výsadby je jisté,
že v území je dostatek místa pro výsadby navrhovaných dřevin a to z následujících důvodů:
Příloha č. 9 dokumentace uvádí na straně 16 celkem 80 ks stromů a 300 ks keřů k výsadbě,
pokud mají tyto přispět k uváděnému optickému oddělení areálu, je nutné znát, kde budou
umístěny. Např. při severozápadní hranici zbývají pruhy cca 1 m, tyto plochy tak mohou být
vhodné pro výsadbu keřů, ale nikoli na výsadbu stromů, podobná situace je i na
severovýchodním okraji a jihovýchodním okraji skladových hal. Soudě podle přílohy č. 4
dokumentace (výkres koordinační situace) není možné takové množství stromů umístit. Např.
v pohledově nejexponovanějším prostoru naproti vstupu do areálu hřbitova bude možno
umístit pouze několik kusů. Tento rozpor autorka dokumentace uspokojivě nevysvětlila.
Ve vztahu k vlivu na krajinu obsahuje především doplněk dokumentace tvrzení, která jsou
zcela v rozporu s dalšími částmi dokumentace, jako např. že budova nebude v rámci realizace
přístaveb vertikálně zvyšována.

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

Ing. Milan Machač
vedoucí oddělení hodnocení vlivů
na životní prostředí a lesního hospodářství
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Přílohy:
Kopie vyjádření obdržených ve smyslu § 8 odst. 3 (vyjádření
k dokumentaci)
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Kopie vyjádření obdržených ve smyslu § 8 odst. 3 (vyjádření k doplňku
dokumentace)
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