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A.

ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1. Obchodní firma:

ECP LOGISTIC, s.r.o.

2. IČ:

27366456

3. Sídlo:

Na Provaznici 2063/3,
150 00 Praha 5 Smíchov

4. Oprávněný zástupce:

Seongdae Kang, jednatel
tel:
602 362 894
email: kang@ecplogistic.cz

B.

ÚDAJE O ZÁMĚRU

B.I.

Základní údaje

B.I.1.

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
„ECP PARK“
Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.
ve znění pozdějších předpisů:
V případě předkládaného oznámení se jedná o záměr v Kategorii II (záměry vyžadující
zjišťovací řízení):
bod 10.6. Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové
výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy, parkoviště nebo garáže s kapacitou
nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.
Příslušným orgánem pro zjišťovací řízení oznamovaného záměru je Krajský úřad
Moravskoslezského kraje.
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B.I.2.

Kapacita (rozsah) záměru

Pro osobní automobily je dále navrženo 70 parkovacích stání na severním okraji areálu.
B.I.3.

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
kraj:
obec:
katastrální území:

B.I.4.

Moravskoslezský
Hnojník
Hnojník 640191

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Předmětem záměru je projekt logisticko-montážního areálu s celkem 4 halami a
administrativní budovou včetně napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.
Účelem užívání stavby je skladování a montáž komponent pro automobilový průmysl
včetně administrativního a sociálního zázemí.
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Záměr je umístěn do jižní části pozemku parc. č. 1061/1 v katastrálním území Hnojník.
Umisťovaná stavba je v souladu s územním plánem. Stavba je umisťována do plochy
do urbanizovaného území „U“, funkční zóny „V“ – zóna výroby, s definovanou následující
funkční charakteristikou: „…plochy navržené pro soustředění lehké průmyslové výroby,
výrobních služeb a skladů. U této zóny nelze vyloučit negativní vliv na okolí (hluk, zápach,
vibrace, prašnost, zatížení dopravou apod.). …“
Stavba bude realizována ve 4 etapách s předpokládaným odstupem 1 roku. Počátek
realizace (I. etapa) je plánovaný na leden 2015, konec celého ECP Parku, tj. IV. etapy pak
na červen 2018. V této době by se již dle údajů z ŘSD měla blížit k uvedení do provozu
stavba komunikace I/68 (část Třanovice–Nebory je součástí definitivního řešení propojení
rychlostní silnice R48 se Slovenskou republikou po silnici I/68 a I/11 v úseku Třanovice–
Mosty u Jablunkova).
Pro příjezd do areálu bude využito stávajícího předbudovaného sjezdu z komunikace
II/474, který bude prodloužen do areálu ECP.
Kumulace se nepředpokládá. V současné době není v okolí žádná stavba podobného
charakteru a nejsou informace o tom, že by byl obdobný záměr v lokalitě plánován.
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
Hlavním důvodem plánovaného záměru je jeho velmi malá vzdálenost od průmyslové
zóny Nošovice, která bude hlavním cílovým místem dopravy z předmětného plánovaného
areálu. Realizace záměru umožní lépe centralizovat a plánovat logistiku a tím i zefektivnit
a snížit dopravní zátěž v širším regionu, vzhledem k umístění stávajících skladovacích
prostor ve výrazně větších vzdálenostech (Ostrava, apod.). Umístění plánovaného areálu
je navrženo v těsné blízkosti plánované přeložky silnice I/11 (I/68), po jejíž realizaci bude
umožněno přímé spojení s průmyslovou zónou Nošovice po rychlostní komunikaci R48.
Stavební záměr je navržen pouze v jedné variantě.

B.I.6.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Projekt je rozdělen na 4 samostatné etapy, každá etapa zahrnuje jednu logistickomontážní halu, v rámci etapy I. je pak navržena také administrativní budova a napojení na
veškerou potřebnou technickou a dopravní infrastrukturu.
Administrativní budova je obdélníkového půdorysu o rozměrech cca. 49 x 10 m, která
svou jižní stěnou navazuje na halu etapy I. V přízemí objektu jsou navrženy technické a
sociální místnosti tvořící zázemí pro provoz halách, ve 2.NP objektu je samostatný blok
místností tvořící administrativní zázemí.
Budovy hal jsou obdélníkového půdorysu o rozměrech cca. 73 x 60 m, přičemž uspořádání
hal je severojižním směrem tak, že mají vždy společnou fasádní stěnu. Výška hal je 13,2 m,
srovnávací výškovou úroveň 0,000 m tvoří podlaha objektů, která je ve výšce 1,200 m
nad okolním terénem a přilehlými zpevněnými plochami.
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V halách budou prováděny především běžné činnosti související se skladováním a lehkou
montáží a kompletací dílů pro osobní automobily, nebude prováděna povrchová úprava
ani žádná manipulace s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky. Příjem a expedice
polotovarů a výrobků bude prováděna v expediční a příjmové zóně haly podél západní
fasády s vraty a můstky.
Samotné skladování bude rozděleno dle typu následujícím způsobem:
• Skladování v regálech

cca. 2 200 m2 / hala

• Skladování na volně ložených paletách

cca. 1 100 m2 / hala

• Skladování v přepravních vozících
cca. 500 m2 / hala
Manipulace v hale se předpokládá s využitím akumulátorových vysokozdvižných vozíků.
Předpokládané typy a množství skladovaných materiálů:
• Kovy

cca. 1 500 t

• Plasty

cca. 140 t

• Dřevo

cca. 100 t

• Papír

cca. 70 t

• Guma
cca. 190 t
2
Další část plochy haly o výměře cca. 600 m bude sloužit k přebalování zboží – vstupní
výrobky budou dovezeny zabaleny v krabicích na paletách, tyto budou rozbaleny,
roztříděny a uskladněny v přepravních vozících a následně expedovány.
V halách bude také plocha o výměře cca. 100 m2 určená pro kontrolu kvality a drobnou
ruční montážní činnost. Nebude se jednat o výrobní linky, ale pouze o individuální
pracoviště určená pro drobné opravy a ruční montáž pomocí ručního nářadí.
Část haly o výměře cca. 50 m2 bude určena pro parkování vysokozdvižných vozíků
s možností nabíjení jejich baterií.
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Provozní rozdělení haly
Skladování na paletách
Skladování ve vozících

Nabíjení VZ vozíků

Drobná montáž
Plocha pro přebalování
Expediční a příjmová zóna
Skladování v regálech

B.I.7.

B.I.8.

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
I. etapa

II. etapa

III. etapa

IV. etapa

předpokládaný termín zahájení

1/2015

1/2016

1/2017

1/2018

předpokládaný termín ukončení

6/2015

6/2016

6/2017

6/2018

Výčet dotčených územně samosprávných celků
kraj:
obec:
katastrální území:

Moravskoslezský kraj
Hnojník
Hnojník 640191
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B.I.9.

Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat
1/ Územní rozhodnutí a stavební povolení
Obecní úřad Hnojník - Stavební úřad, Hnojník 222, 739 53 Hnojník, příslušný podle § 6,
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
2/ Souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (dle celkové výměry)
Od 1 do 10 ha: Krajský úřad – Moravskoslezský kraj, Odbor životního prostředí a
zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava, podle § 9 a § 17a zákona č. 334/1992 Sb.,
v platném znění.
3/ Souhlas umístěním stavby na pozemku v ochranném pásmu lesa
Město Třinec - Odbor životního prostředí a zemědělství, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec,
zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon v platném znění.
4/ Povolení k nakládání s vodami
Město Třinec - Odbor životního prostředí a zemědělství, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec,
příslušný podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), v platném znění.

B.II.

Údaje o vstupech

B.II.1. Půda
Pozemek určený pro stavbu je v současnosti veden jako orná půda a je chráněn jako
zemědělský půdní fond (ZPF). Dotčená parcela a její charakteristika je uvedena
v následující tabulce.
Část pozemku určeného pro stavbu se dle údajů z katastru nemovitostí nachází
v ochranném pásmu lesa. Samotná stavba je umístěna tak, že do tohoto pásma
nezasahuje a je od ochranného pásma vzdálena cca 50 m.
Stavby objektů zaberou cca 18 400 m2 a stavby zpevněných ploch a komunikací zaberou
cca 9 300 m2.
Záměr se dotkne následující parcely:
p. č.

Druh pozemku

Způsob ochrany

Výměra [m2]

BPEJ

1061/1

Orná půda

Zemědělský půdní fond

106 917

72213 (106 434 m2)
74300 (483 m2)

Pozemek jsou dle údajů z katastru nemovitostí veden jako orná půda a je chráněn
zemědělským půdním fondem, proto bude provedeno vynětí části pozemku z ochrany
půdního fondu.
Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) pozemků je 72213 a 74300:
Region: mírně teplý, vlhký; průměrná roční teplota 6 - 7 °C; průměrný roční úhrne
srážek 650 – 720 mm; vláhová jistota nad 10.
Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.
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Půdní typy: Půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě,
popřípadě i fluvizemě; hnědozemě luvické, luvizemě oglejené.
Hloubka půdy: hluboká nad 60 cm.
Expozice: rovina 0° - 3°, mírný svah 3° - 7°.
Skeletovitost: bez skeletu nebo jen s příměsí do 10 %, střední 25 – 50 %.
B.II.2. Odběr a spotřeba vody
Odběr vody lze předpokládat jak ve fázi výstavby (vlastní stavba, zkrápění staveniště
apod.) tak v období provozu. Odběr vody v průběhu stavby bude záviset na momentální
potřebě.
Pitná voda pro potřeby stavebníků bude zajišťována obvyklým způsobem a neměla by
ovlivnit dodávky pitné vody pro obyvatelstvo v okolní zástavbě. Pitná voda pro potřeby
stavebníků bude zajišťována dodávkou balené pitné vody.
Technologická voda bude v případě potřeby zajišťována z nově připravovaného vodovodu
DN 150, na který bude provozně napojen i plánovaný areál.
Při provozu areálu bude voda spotřebována pouze na sociální zařízení zaměstnanců (WC,
sprchy, kuchyňky) a to v množství max. 30 m3/den.
Dále je zde potřeba vnitřní požární vody. Zajištění vody pro požární účely bude odvislé
od kapacity zdroje vody.
B.II.3. Surovinové (materiálové) zdroje
Nároky na energie
Elektrická energie bude využívána pro osvětlení, provozní zařízení hal a administrativní
budovy, pohony vzduchotechniky, atp.
Předpokládaná spotřeba el. energie:
• Administrativní budova
50 kW
• Montážní a skladovací haly
600 kW (4 x 150 kW)
• Celkem
4 000 MWh/rok
Pro vytápění objektů nově budovaných prostor jsou navrženy následující technologické
jednotky se spalováním zemního plynu:
•

Budova administrativy – kotelna se dvěma kotli 2 x 48 kW.

•

Skladovací a montážní haly – 6x VZT jednotka á 100 kW (pro každou halu, v konečné
fázi tedy 4 haly každá 6 VZT jednotek po 100 kW).
Max. hodinová spotřeba plynu bude 287 m3/h, předběžná roční spotřeba plynu je
150 000 m3/rok.
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Doprava v období výstavby
Posuzovaný záměr bude klást zvýšené nároky na dopravní infrastrukturu v době vlastní
výstavby (doprava materiálu na staveniště). Nárůst dopravy na přilehlých komunikacích,
Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.
ECP PARK
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který bude způsoben dovozem a odvozem materiálu pro výstavbu objektů a ze stavby,
bude časově omezen pouze na dobu výstavby. Předpokládá se nasazení běžných
stavebních mechanizmů - bagry, scrapery, nakladače, nákladní auta, hutnící mechanizmy,
finišery a válce, autojeřáby, autodomichávače a čerpadla na beton.
Stávající doprava
Stávající doprava na komunikacích dotčených realizací záměru byla převzata z informací
o sčítání dopravy na silnicích č. II/474 a č. I/11, které provedlo ŘSD v roce 2010
(http://scitani2010.rsd.cz).
Intenzity dopravy na posuzovaných komunikacích

sč. úsek: 7-0260

sč. úsek: 7-2630

sč. úsek: 7-2620

Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.
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Uvedené intenzity dopravy byly navýšeny o předpokládaný nárůst dopravy v letech 2010 2018, koeficienty byly převzaty z dokumentu „TP 225 Prognóza intenzit automobilové
dopravy“:
Koeficient 2010/2018:
Silnice I. třídy

Silnice II. + III. třídy

Nákladní vozidla

1,04

1,01

Osobní vozidla

1,19

1,17

V současné době mohou být denní intenzity dopravy vyšší a to především z hlediska těžké
nákladní dopravy. Důvodem je plný provoz a některá rozšíření výroby v průmyslové zóně
v Nošovicích související s provozem automobilky Hyundai. Předpokládané navýšení
nákladní dopravy může v současné době činit cca 10 % oproti stavu uvedenému
v tabulkách výše.
Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.
ECP PARK
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Doprava v období provozu
Osobní doprava
Celkem je plánováno 70 parkovacích stání. S předpokladem provozu hal na 3 směny se
očekává pohyb celkem 96 + 54 aut na návštěvy denně. Pro výpočet je tedy uvažováno
s příjezdem a odjezdem 150 osobních automobilů denně.
Nákladní doprava
Pro každou halu se předpokládá příjezd a odjezd 10 kamionů (24 t nákladu) denně,
celkem po realizaci všech etap (4 haly) za den přijede a odjede 40 kamionů (TNA). Pohyb
lehkých nákladních automobilů (LNA) se nepředpokládá.
Rozdělení dopravy se předpokládá z 10 % ve směru na Třanovice a z 90 % směrem
na Hnojník. Z hnojníku se pak těchto 90 % bude dále dělit z 80 % směrem na rychlostní
komunikaci R48 a z 20 % směrem na Třinec.
Toto rozdělení dopravy lze považovat za dočasné. Stavba bude realizována ve 4 etapách
s předpokládaným odstupem minimálně 1 roku. Počátek realizace (I. etapa) je plánovaný
na leden 2015, konec realizace celého ECP Parku, tj. IV. etapy pak nejdříve na červen
2018. V této době by se již dle údajů z ŘSD měla blížit k uvedení do provozu stavba
komunikace I/68 (část Třanovice–Nebory je součástí definitivního řešení propojení
rychlostní silnice R48 se Slovenskou republikou po silnici I/68 a I/11 v úseku Třanovice–
Mosty u Jablunkova).
Umístění plánovaného areálu je tedy účelově navrženo v těsné blízkosti plánované
přeložky silnice I/68, po jejíž realizaci bude umožněno přímé spojení ECP Parku s dálniční
sítí a tím i průmyslovou zónou Nošovice po této nové komunikaci a dále rychlostní
komunikaci R48.
Přeložka komunikace I/68, je znázorněna na následujícím obrázku.

ECP Park

Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.
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Ostatní infrastruktura
Nově budované objekty budou napojeny na inženýrské sítě (voda, elektrická energie,
kanalizace, plynové rozvody), které jsou vedeny zájmovou lokalitou nebo v její těsné
blízkosti, popř. budou nově vybudovány. Nároky na jinou infrastrukturu než je uvedeno v
předchozích kapitolách, nejsou známy.

B.III.

Údaje o výstupech

B.III.1. Ovzduší
Doprava
Emise vozidel na dílčích úsecích byly stanoveny programem MEFA verze 13, který slouží
k výpočtu emisních faktorů motorových vozidel. Výpočtovým rokem je rok 2018, emisní
kategorie vozidel jsou implicitně dány programem MEFA 13 a nebyly upravovány.
Konkrétní rozdělení emisních kategorií výrobce programu neuvádí.
Do výpočtu rozptylové studie je zahrnuta stávající doprava na komunikacích I/68 a II/474
a doprava související s provozem navrhovaného záměru.
Lokalita byla rozdělena na několik úseků, po kterých byl modelován pohyb automobilů:
• Provoz na komunikaci II/474 (průměrná rychlost osobních vozidel 90 km/hod,
těžkých nákladních vozidel 80 km/hod, v obci pro osobní i nákladní vozidla
50 km/h).
• Provoz na komunikaci I/68 (průměrná rychlost osobních vozidel 90 km/hod, těžkých
nákladních vozidel 80 km/hod, v obci pro osobní i nákladní vozidla 50 km/h;
na dotčených úsecích se níženou rychlostí 60 km/h).
• V místě průjezdu křižovatkou mezi komunikacemi I/68 a II/474 snížená rychlost
20 km/h.
• Příjezd vozidel k areálu (průměrná rychlost 40 km/hod, nákladní vozidla
30 km/hod).
• Pojezd vozidel na ploše areálu - průměrná rychlost 20 km/hod.
Dále je uvažován pohyb vozidel při parkování (5 km/hod) a běh motorů vozidel
na parkovišti na volnoběh po dobu 30 sekund, emise při volnoběhu jsou stanoveny
z emisního faktoru pro rychlost 5 km/hod.

Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.
ECP PARK

Strana 14 ze 46
červen 2014

TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o.
Janáčkova 1020/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Posuzované komunikace

II/474
ECP Park vč.
příjezdových
komunikací a
parkovišť

I/68

Emise z úseků komunikací včetně resuspenze prachu pro nulovou variantu a variantu
provozu jsou uvedeny v rozptylové studii, která je samostatnou přílohou tohoto
oznámení.
Spalovací zdroje
Pro vytápění a výměnu vzduchu nově budovaných prostor jsou navrženy následující
technologické jednotky se spalováním zemního plynu:
•

Budova administrativy – kotelna se dvěma kotli 2 x 48 kW.

•

Skladovací a montážní hala – 6x VZT jednotka á 100 kW (pro každou halu, v konečné
fázi tedy 4 haly každá 6 VZT jednotek po 100 kW).
Max. hodinová spotřeba plynu 287 m3/h, předběžná roční spotřeba plynu je
150 000 m3/h.
Druh a množství zn. látek bylo stanoveno dle emisních faktorů pro stanovení množství
emisí výpočtem při spalování paliv dle Sdělení odboru ochrany ovzduší Ministerstva
životního prostředí (zveřejněno ve Věstníku MŽP, částka 8, srpen 2013), jímž se stanovují
emisní faktory podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni
Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.
ECP PARK
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znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o
ochraně ovzduší. Emisní faktor pro NOx činí 1300 kg/106m3, pro CO pak 320 kg/106m3.
Emise NO činí 95 % emisí NOX, 5 % jsou emise NO2 (viz Metodický pokyn pro vypracování
rozptylových studií, Věstník MŽP, částka 8, srpen 2013).
Emise spalovacích zdrojů
Zdroj

Admin. budova - kotelna

Hala 1–4 - VZT jednotky

11 m3 /hod

4 x 69 m3 /hod

98 kW

4 x 600 kW

Spotřeba paliva - max.
Celkový jmenovitý příkon
Zn. látka

Emisní faktor

Max. emise znečišťujících látek

[kg/106.m3]

g/hod

kg/rok *

g/hod

t/rok **

NOX

1 300

14,3

42,9

4 x 89,7

1,43

CO

320

3,5

10,5

4 x 22,1

0,35

* pro 3 000 hod/rok
** pro 4 000 hod/rok

B.III.2. Odpadní vody
V období provozu je předpokládáno množství splaškových vod odpovídajících spotřebě
vody pro sociální účely, tj. v množství cca 30 m3/den. Splaškové vody budou předčištěny
na nově vybudované čistírně odpadních vod a svedeny do místního recipientu tekoucího
podél východní hranice areálu.
Bilance dešťových vod:

(zdroj: http://www.tzb-info.cz/docu/tabulky/0000/000085_qr.html)

Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.
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Odvod dešťových vod pro celý areál bude řešen zadržováním vod v nové retenční nádrži
popř. zasakováním a následným vypouštěním regulovaným odtokem do stávající
vodoteče vedoucí podél východní hranice areálu (dle výsledků geologického průzkumu a
podmínek stanovených správcem toku).
Dešťové vody ze střech budou svedeny do nové retenční nádrže přímo, dešťové vody
ze zpevněných ploch budou před napojením do retenční nádrže předčištěny na odlučovači
ropných látek.
Dešťová voda ze stávajících ploch přirozeně stéká do stávající vodoteče, proto lze
konstatovat, že se odtokové poměry v území výrazně nezmění.
B.III.3. Odpady
Celkové hodnocení a zatřídění odpadů posuzovaného záměru je provedeno v souladu
s vyhláškou MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další
seznamy odpadů (Katalog odpadů), v aktuálním znění.
S odpady je nutno nakládat v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v plném
znění.
Přehled předpokládaných odpadů z výstavby
Kód druhu
odpadu

Název odpadu

Kat.

Množství
Zpracování
[t] *

08 01 11

Odpadní barvy a laky obsahující organická
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

N

0,2

Odborná
firma

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

0,6

Recyklace

15 01 02

Plastové obaly

O

1,0

Recyklace

15 01 03

Dřevěné obaly

O

3,0

Recyklace

15 01 04

Kovové obaly

O

0,4

Recyklace

15 01 06

Směsné obaly

O

1,0

Skládka

17 01 01

Beton

O

3,0

Recyklace

17 01 02

Cihly

O

0,2

Skládka

17 02 03

Plasty

O

1,0

Recyklace

17 04 05

Železo a ocel

O

2,0

Recyklace

17 06 04

Ostatní izolační materiály neuvedené pod
čísly 17 06 01 a 17 06 03

O

1,5

Skládka

17 09 04

Směsné stavební a demoliční odpady
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a
17 09 03

O

15,0

Skládka

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

1,0

Skládka

* Množství vzniklého odpadu odpovídá výstavbě 1 haly, celkem tedy při výstavbě vznikne 4x
více odpadu, jednorázově však vzhledem k etapizaci stavby vznikne pouze zde uvedené
množství.
Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.
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Dodavatel stavby zajistí manipulaci se vzniklým odpadem dle platných předpisů.
Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů s tím, že pokud
dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a
uložit do nepropustné nádoby (kontejneru). U malých nepropustných ploch možno
provést dekontaminaci vhodným sorbentem. U stacionárních strojů bude osazena olejová
vana pro záchyt unikajících olejů.
Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění.
Je vhodné, aby generální dodavatel při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních
a technologických prací ve smlouvách zakotvil povinnost subdodavatelů zpracovávat
odpady vznikající při jeho činnosti tak, jak je výše uvedeno. Při kolaudačním řízení předloží
dodavatel stavby doklady o způsobu zpracování odpadů.
Přehled odpadů z etapy provozu
Kód druhu
odpadu

Název odpadu

12 01 05

Plastové hobliny a třísky

O

30,0

13 02 08

Jiné motorové, převodové a mazací oleje

N

0,3

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

37,0

15 01 02

Plastové obaly

O

1,1

15 02 02

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

N

29,0

16 06 01

Olověné akumulátory

N

0,2

20 01 21

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

N

0,1

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

O

30,0

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

20,0

20 03 03

Uliční smetky

O

2,0

Kategorie Množství [t] *

* Množství odpadů odpovídá plnému provozu ECP Parku (všechny 4 etapy).

Při výstavbě ani při provozu nebudou vznikat takové druhy a taková množství odpadů,
která by nebylo možno bez problémů odstranit specializovanou firmou.
Bilance výkopových zemin
Z plochy bude sejmuta ornice v tl. cca 0,2-0,5 m na celou plochu areálu (bude upřesněno
na základě výsledků pedologického průzkumu v další fázi projektové přípravy), tzn. objem
cca. 10-20 000 m3 ornice. V celé ploše areálu lze odhadnout zemní práce v tl. cca. 1,0 m,
tzn. objem cca. 45 000 m3, z toho odvoz na skládku cca 5 000 m3, zbytek bude použit
k vytvoření násypů.
S ornicí bude naloženo dle podmínek stanovených odpovědným orgánem.

Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.
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B.III.4. Hluk
Období výstavby
Hlavními bodovými zdroji hluku po dobu výstavby záměru budou stavební mechanizmy
nasazené v průběhu stavebních a zemních prací. Hlavním liniovým zdrojem bude stavební
doprava. Předpokládá se nasazení běžných stavebních mechanizmů - bagry, scrapery,
nakladače, nákladní auta, hutnící mechanizmy, finišery a válce, autojeřáby,
autodmíchávače a čerpadla na beton.
Ze stávajícího stavu projektu a přípravy stavby není znám přesný harmonogram výstavby
a nasazení jednotlivých typů strojů a zařízení. Hluk ze staveniště bude v čase proměnlivý a
bude závislý na druhu, množství a místě prováděných prací, druhu a stavu stavebních
strojů, počtu pracovníků a organizaci práce. V mnoha případech lze hlukové působení
významně omezit organizací výstavby, příp. používáním individuálních opatření
k odhlučnění jednotlivých mechanismů (pokud to výstavba a její postup umožní).
Zhoršení hlukové situace v období výstavby bude plně reverzibilní – tudíž
nepředpokládáme významný vliv na zdraví lidí.
Období provozu
Hlavním zdrojem hlučnosti v areálu budou pojezdy automobilů, dalšími pak
vzduchotechnické jednotky na střechách objektů a ventilátory. Pro vyhodnocení hluku
byla vypracována hluková studie (viz kapitola D.I.3).
Hladina akustického výkonu VZT jednotek je uvažována maximálně 80 dB(A), ventilátorů
60 dB(A). Pro opláštění haly jsou použity sendvičové panely o tloušťce 150 mm
s akustickým útlumem Rw = 32 dB. Uvnitř haly je uvažováno s hlučností maximálně 70 dB.
B.III.5. Doplňující údaje
V nově budovaném komplexu nebudou provozovány žádné trvalé zdroje ionizujícího
záření ve smyslu zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizující
záření (atomový zákon). Výstavbou ani provozem areálu nebudou emitována radioaktivní
nebo elektromagnetické záření v úrovních, které by mohly mít zjistitelný negativní dopad
uvnitř nebo vně objektů. Rovněž v nových halách nebudou používány materiály, které
jsou zdrojem radioaktivního záření.
Dle odvozené mapy radonového indexu geologického podloží ČR (http://www.geology.cz)
leží posuzovaná lokalita v území, které je řazeno do kategorie s nízkým radonovým rizikem
(oblast kvartéru, s hlubším nízkým podložím), viz následující mapa.

Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.
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C.

ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.I.

Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného
území
Předmětem posouzení je výstavba logisticko-montážního areálu s celkem 4 halami a
administrativní budovou včetně napojení na dopravní a technickou infrastrukturu v k.ú.
Hnojník, přičemž od samotné obce je stavba vzdálena cca 1 km severně při komunikaci
II/474. Stávající plocha je v současnosti využívaná pro zemědělské účely. Součástí záměru
je také realizace parkoviště pro osobní vozidla zaměstnanců a návštěv o kapacitě 70
parkovacích stání a výstavba příjezdové komunikace pro vozidla zákazníků ECP Parku.
Na následujícím obrázku je znázorněno umístění záměru v širší lokalitě.

ECP PARK

Popis environmentálních hodnot širšího území je proveden v navazujících podkapitolách.

Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.
ECP PARK
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Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Pojem Územní systém ekologické stability krajiny je definován v § 3 odst. 1 a) jako
vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Dle hierarchické úrovně členíme ÚSES
na místní, regionální a nadregionální. ÚSES umožňuje uchování a reprodukci přírodního
bohatství, příznivě působí na okolní, méně stabilní části krajiny a vytváří tak základ pro její
mnohostranné využívání. Vymezení ÚSES stanoví a jeho hodnocení provádějí orgány
územního plánování a ochrany přírody ve spolupráci s orgány vodohospodářskými,
ochrany zemědělského půdního fondu a státní správy lesního hospodářství.
Stavebními jednotkami ÚSES jsou biocentra a biokoridory. Biocentry rozumíme oblasti
umožňující trvalé přežití vybraných taxonů, které poskytují dostatečné potravní i úkrytové
možnosti. Biocentra jsou propojena biokoridory, čímž dochází ke vzniku propojené sítě.
Samotná stavba ani pozemek, na kterém má být záměr umístěn nezasahuje do žádného
prvku ÚSES.
Nejbližší regionální a nadregionální prvky ÚSES se nachází cca 3,5 – 4 km západně,
severozápadně a severně od záměru:

ECP PARK

Z lokálních prvků ÚSES se v blízkosti záměru nachází lokální biocentrum Stonávka (cca
200 m Z-SZ; lužní les - vrba, olše, jasan, javor, dub, topol, lípa - v nivě Stonávky; cca 3 ha) a
Pod Babou (cca 700 m V; soustava rybníků a přilehlé mokré louky, na hrázích vrby, olše;
cca 20 ha). Na tyto biocentra přímo navazují lokální biokoridory kopírující tok řeky
Stonávky a Černého potoka.
Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.
ECP PARK

Strana 22 ze 46
červen 2014

TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o.
Janáčkova 1020/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Poloha lokálních prvků ÚSES vzhledem k záměru:

LBC „Stonávka“

LBC „Pod Babou“

ECP PARK

Zvláště chráněná území (ZCHÚ), území soustavy Natura 2000, přírodní parky
Záměr je umístěn mimo jakákoliv zvláště chráněná území, území soustavy Natura 2000
nebo Evropsky významná lokalita ani přírodní park a není ani v jejich těsné blízkosti.
Nejbližším ZCHÚ je Chráněná krajinná oblast Beskydy nacházející se cca 4 km jižním
směrem od záměru. CHKO Beskydy spadá zároveň do soustavy Natura 2000 jako Evropsky
významná lokalita a ptačí oblast.
Vymezení výše uvedených lokalit vzhledem k záměru je uvedeno na následujícím obrázku.

Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.
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Významné krajinné prvky (VKP), památné stromy
Významný krajinný prvek jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část
krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými
krajinnými prvky jsou dle § 3 b) lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy.
Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb.,
v platném znění orgán ochrany přírody a krajiny; jedná se zejména o mokřady, stepní
trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i
přirození skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních
útvarů včetně historických zahrad a parků.
Přímo v řešeném území v místě stavby se významné krajinné prvky nenacházejí.
Registrované VKP se v okolí záměru nenacházejí. Nejbližším registrovaným VKP je Lipová
alej podél silnice III/4761 (Hnojník – Komorní Lhotka).
Z neregistrovaných VKP lze v blízkém okolí jmenovat např. vodoteč lemující východní
okraj areálu a říčka Stonávka vč. jejích břehových a doprovodných porostů. Porost je
tvořen dřevinnou formací středního věku s vrbou bílou, olší šedou, jasanem ztepilým,
topolem černým, dále s javorem klenem, dubem letním a lípou srdčitou. Podrost tvoří
hlavně bez černý, dále střemcha, svída krvavá, kalina obecná, brslen evropský.
Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.
ECP PARK
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Památné stromy se v bezprostředním okolí záměru nenacházejí. Nejbližším památným
stromem je Klen v Hnojníku (č. 100476) vzdálený cca 400 m JZ od záměru.
Fauna a flóra
V rámci zpracování Oznámení nebyl proveden přírodovědný průzkum jako takový, ale
pouze terénní pochůzky, jejichž cílem bylo mapovat přítomné taxony a následně
vyhodnotit možný impakt záměru na ně.
Místo stavby je v současné době využíváno k zemědělské činnosti (v době zpracování
Oznámení jako pole osazené kukuřicí). Přímo v místě stavby se tedy nedá očekávat výskyt
zvláště chráněných druhů živočichů. V bezprostředním okolí se pak předpokládá výskyt
běžných synantropních druhů drobných savců a ptáků, např. těchto druhů živočichů: kos
černý (Turdus merula), pěnkava obecná (Fringilla coelebs), sýkora koňadra (Parus major),
hraboš polní (Microtus arvalis), ježek východní (Erinaceus concolor), krtek obecný (Talpa
europaea), potkan (Rattus norvegicus), rejsek obecný (Sorex araneus), poštolka obecná
(Falco tinnunculus), a další.
Vzhledem k výskytu lokálních prvků ÚSES v širším okolí záměru nelze vyloučit výskyt
chráněných druhů živočichů či rostlin v těchto lokalitách.
Obecný popis a zařazení lokality byl proveden dle Regionálně fytogeografického členění
ČR:
Fytogeografická oblast:
Fytogeografický obvod:
Fytogeografický okres:
Fytogeografický okrsek:

mezofytikum (Mesophyticum)
Karpatské Mezofytikum (Carpathian Mesophyticum)
83. Ostravská pánev
Beskydské podhůří

Zájmové území se dle mapy potenciálně přirozené vegetace nachází v oblasti č. 26
Podmáčené dubové bučiny s blízkostí oblasti č. 11 Lipová dubohabřina:

Zájmová
lokalita

Podmáčená dubová bučina č. 26 (Carici brizoidis-Quercetum) tvoří třípatrové porosty
dubu letního (Quercus robur), ve vlhčích polohách olše lepkavá (Alnus glutinosa), v sušších
buk (Fagus sylvatica). Garnituru dřevin doplňují břízy (Betula pubescent, B. pendula) a
osika (Populus tremula), z náročnějších druhů habr (Carpinus betulus), lípa srdčitá (Tilia
Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.
ECP PARK
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cordata), méně též jasan (Fraxinus excelsior) a patrně i jedle (Abies alba). V keřovém
patru hrají významnou roli (sub)acidofyty (Vaccinium myrtillus, Carex brizoides,
Maianthemum bifolium), hojné jsou též některé druhy hygrofilních listnatých lesů
(Impatiens noli-tangere, Galeobdolon montanum, Festuca gigantea). Svým druhovým
složením představují tyto porosty přechodný typ mezi lužními lesy podvazku Alnenion
glutinoso-incanae a acidofilními bučinami svazku Luzulo-Fagion.
Lipová dubohabřina č. 11 (Tilio-Carpinetum) porůstá převážně více nebo méně rovinaté
polohy nebo mírné svahy a je typickou dubohabřinou kolinních poloh Slezska a přilehlé
části Moravy. Sdružuje třípatrové, řidčeji čtyřpatrové lipové dubohabřiny s přirozenou
příměsí smrku (Picea abies), topolu osiky (Populus tremula) a jeřábu ptačího (Sorbus
aucuparia) ve stromovém, často i hustém keřovém patru. V něm se dále objevují četné
hygrofilní a mezofilní druhy listnatých lesů. Ty jsou časté také v druhově pestrém
bylinném patru, v němž jsou typické tyto druhy: pitulník žlutý (Galeobdolon luteum),
ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea), ostřice třeslicovitá (Carex brizoides), sasanka
hajní (Anemone nemorosa), svízel vonný (Galium odoratum), šťavel kyselý (Oxalis
acetosella), lipnice hajní (Poa nemoralis), kopytník evropský (Asarum europaeum).
Pokryvnost zřídka vyvinutého mechového patra zpravidla nepřesahuje 10 %.
V místě realizace záměru se přirozená vegetace nevyskytuje, plochy jsou využívány
k zemědělské výrobě.
Krajina a krajinný ráz
Krajinný ráz je utvářen jak přírodními, tak také kulturními prvky, složkami
a charakteristikami daného území, včetně jejich vzájemného uspořádání, vazeb mezi
sebou a jejich projevy v krajině. Krajinným rázem se rozumí kategorie smyslového
vnímání. Při hodnocení krajinného rázu se vychází především z hodnocení prostorových
vztahů, uspořádání a jednotlivých prvků krajiny v určitém prostoru s ohledem na
zvláštnost, působivost a neopakovatelnost tohoto prostorového uspořádání.
V rámci Moravskoslezského kraje byly definovány oblasti krajinného rázu. Toto definování
proběhlo v rámci zpracování Zásad územního rozvoje kraje. ZÚR vymezují jednak základní
oblasti krajinného rázu (krajinné oblasti) a jednak typy krajin, resp. jejich cílové
charakteristiky a možnosti ohrožení. ZÚR dále formulují zásady pro rozhodování o
změnách v území, jak pro oblasti krajinného rázu, tak pro typy krajiny, které se v
oblastech vyskytují.
Krajinná oblast Ostravsko - Karvinsko je pánevní sníženina na podmáčených hlínách
charakteru ploché pahorkatiny, budovaná kvartérními štěrky a písky s významným
výskytem karbonského podloží, reliéf významně antropogenně změněný hlubinnou
těžbou uhlí, potenciálně dubové bučiny a lužní lesy.
Kulturní charakteristiky:
Oblast Slezského Těšínska, stará sídelní oblast stabilizovaná ve středověku, podstatně
změněna v důsledku technické revoluce a následné industrializace. Jde o výrazně sídelní a
industriální typ krajiny se zbytky původního zemědělského a rybnikářského využití.
Významné jsou zde fragmenty důlních zařízení a starých průmyslových provozů. Silný je
také projev dopravy a průmyslových suburbií. Výjimečně je místy dochovaná lidová
Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.
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architektura (dřevěné kostelíky). Jedná se o území vysoké dynamiky změn, správní
centrum území a krajinu antropickou s minimem dochovaných historických charakteristik.
Vjemové charakteristiky:
Různorodost až tvarová přehlcenost krajinné scény, dynamika a industriální charakter
krajinné scény, kontrastní působení enkláv vegetace a vodních nádrží, pohledový vliv
masivu Beskyd.
Převládající typ krajiny:
Krajina je zde ovlivněná hlubinou důlní činností. Lze ji charakterizovat jako krajinu výrazně
sídelní, s vyšším podílem vodních ploch a okrajově i jako krajinu polní.
V současnosti mezi lesními porosty převládají smíšené kultury s nepůvodním smrkem.
Rovinaté polohy jsou většinou odlesněny, rozorány a přeměněny na pole nebo využívány
jako pastviny.
Staré ekologické zátěže
Termín „stará ekologická zátěž" označuje znečištění životního prostředí nad přípustnou
míru v důsledku dlouhodobé činnosti v minulém období. Starou ekologickou zátěží mohou
být pozůstatky lidské činnosti s negativními dopady na životní prostředí, jako je znečištění
podzemních vod, kontaminace zemin a staveb. Důležitým nástrojem pro posuzování rizik
souvisejících se znečištěním horninového prostředí (zemin, podzemní vody, půdního
vzduchu), stavebních konstrukcí a skládek odpadů, obecně označovaných jako ekologické
zátěže je analýza rizik.
Staré ekologické zátěže se v místě stavby ani širším okolí nenacházejí.
Chráněná ložisková území (CHLÚ), poddolovaná území, sesuvy
Celá široká oblast se nachází rozkládající se od Ostravy až po Třinec, se nachází v CHLÚ Čs.
část Hornoslezské pánve (č. 14400000, Uhlí černé, Zemní plyn), cca 300 m severně
od plánovaného záměru se pak nachází hranice CHLÚ Hradiště (č. 40016000, Podzemní
zásobník plynu, Zemní plyn).
Důlní díla, poddolovaná území ani dobývací prostory se v místě stavby ani v širším okolí
nenacházejí a nejsou zde ani registrovaná místa sesuvů.
Geologie a geomorfologie
Geologie
Místo stavby se nachází v oblasti mezozoických sedimentů Karpat, stáří hornin odpovídá
době spodní křídy (berrias-alb). Horniny jsou tvořeny především tmavými vápenitými
jílovci, pískovci a podřadnými slepenci.
Podloží na většině plochy zájmového území tvoří slezská jednotka, vývoj godulský. Lze
předpokládat, že převládají svrchní těšínské a hradišťské vrstvy zastoupené drobně
rytmickým černým flyšem. Vyloučit nelze výskyt těšínských vápenců a vyvřelin těšínitové
asociace.

Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.
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Geomorfologické členění
Systém:
Alpsko-Himalájský
Provincie:
Západní karpaty
Subprovincie:
Vnější Západní Karpaty
Oblast:
Západobeskydské podhůří
Celek:
Podbeskydská pahorkatina
Podcelek:
Třinecká brázda
Okrsek:
Ropická plošina
Hydrogeologie
Území náleží do hydrogeologického rajónu č. 321 - Flyšové sedimenty v povodí Odry.
Horniny těšínských, hradišťských a třineckých vrstev jsou málo propustné až nepropustné
a mají charakter regionálního izolátoru. Málo propustné jsou i sprašové hlíny.
V zájmovém území ani v okolních obcích není zdroj podzemní vody pro hromadné
zásobování. Podzemní vody se využívají systémem domovních studní. Nejbližším
chráněným územím přirozené akumulace podzemních vod jsou Beskydy.
Výstavba logistického areálu sníží infiltraci srážkových vod do vod podzemních. Neohrozí
se však žádné zdroje podzemních vod.
Seismicita
Seismické poměry nepředstavují pro realizaci stavby problém, oblast je seismicky stabilní.
Dle mapy seismického ohrožení ČR leží celé území v oblasti, kde očekávané maximální
intenzity zemětřesení dosahují max. 7° MSK-64 (dvanáctistupňová makroseismická
stupnice).
Mapa na následujícím obrázku ukazuje, jaké lze očekávat podle dosavadních znalostí
maximální účinky zemětřesení na území České republiky v intenzitách podle
makroseismické stupnice MSK-64.

Lokalita záměru

Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.
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C.II.

Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném
území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny
Ovzduší
Posuzovaná lokalita je imisně ovlivněna provozem zdrojů znečišťování na FrýdeckoMístecku a Těšínsku, provozem na rychlostní komunikaci R48 a místních komunikacích,
především I/11, v zimním období lokálním vytápěním, místně může být ovlivněna sezónní
zemědělskou činností a dálkovým přenosem imisí z Ostravsko-Karvinské aglomerace a
zdrojů znečišťování z Polska.
Pro vyhodnocení imisního pozadí byla použita data, zveřejněná Českým
hydrometeorologickým ústavem na webovém portálu www.chmi.cz v sekci OZKO. Jedná
se o průměr imisního pozadí vybraných znečišťujících látek za období 2008-2012, který je
stanoven na základě modelování z dostupných dat o emisích zdrojů a dat imisního
monitoringu.
V následující mapě jsou uvedeny imisní koncentrace relevantních znečišťujících látek
v posuzované lokalitě a blízkém okolí. Hodnoty jsou uvedeny v µg/m3, u benzo(a)pyrenu
pak v ng/m3.
Imisní pozadí lokality – pětiletý průměr 2008-2012

Posuzovaná lokalita leží na území obce s rozšířenou působností Třinec. V roce 2012 byl na
území tohoto ORP překročen imisní limit pro 24 hodinový průměr imisí PM10 (100 %
území), roční průměr imisí PM10 (1,7 % území), roční průměr imisí PM2,5 (85,1 % území) a
roční průměr imisí benzo(a)pyrenu (100 % území).
(zdroj: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/groc/gr12cz/tab/t24x31.html)
Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.
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Půda
Pozemek p.č. 1061/1 v k.ú. Hnojník určený pro stavbu, je veden jako orná půda, je
chráněn jako zemědělský půdní fond (ZPF) a má stanoveny BPEJ (Bonitovaná půdně
ekologická jednotka) č. 72213 a 74300.
Pedologie v místě stavby je charakterizována jak psefitická kambizem, okolní půdy kolem
vodních toků ohraničujících dotčenou lokalitu jako modální fluvizem, viz následující mapa.

Lokalita záměru

Pozemek pro výstavbu je dle stanovených BPEJ a dle vyhlášky č. 48/2011 Sb. o stanovení
tříd ochrany v plném znění, zahrnut především do IV. třídy ochrany zemědělské půdy
(podprůměrně produkční půdy), pouze malá část pozemku spadá do II. třídy ochrany
zemědělské půdy (nadprůměrně produkční půdy), viz následující tabulka.
p. č.

Druh pozemku,
způsob ochrany

Výměra
celkem [m2]

BPEJ (výměra [m2])

Třída ochrany ZPF

1061/1

Orná půda, ZPF

106 917

72213 (106 434 m2)

IV.

74300 (483 m2)

II.

Převládající skupinou půdních typů jsou regozemě, viz následující mapa.
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Voda
Nejbližším povrchovými vodními toky jsou bezejmenný vodní tok ohraničující areál
záměru z východu (ID 10218318) a říčka Stonávka (ID 10100140) nacházející se cca 150 –
200 m západně od záměru za komunikací II/474. Stonávka se dále v nadmořské výšce
220 m n. m. v Karviné z levé strany vlévá do řeky Olše, která její vody odnáší dál do Odry.
Vodní tok Stonávka je významným vodním tokem dle vyhlášky MZe č. 178/2012 Sb.
Vlastní území výstavby je suché, neprotéká tudy žádný trvalý ani občasný povrchový tok a
nenachází se na něm ani žádná vodní plocha, prameniště ani mokřad a rovněž zde není
ochranné pásmo vodního zdroje ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění
pozdějších předpisů.
Zájmové území není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).
Dotčený pozemek a místo stavby se částečně nachází v záplavovém území pro průtok
Q100, ale nenachází se v aktivní zóně záplavových území, viz následující obrázky.
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Charakter záměru prakticky vylučuje významné ovlivnění jakékoliv další složky životního
prostředí.
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D.

ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

D.I.

Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti
(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

D.I.1.

Vliv na ovzduší
Pro vyhodnocení vlivu záměru na ovzduší byla vypracována rozptylová studie, která je
samostatnou přílohou tohoto oznámení a jejíž závěry jsou uvedeny dále v textu
Oznámení.
Provozem nového logistického areálu a montážních hal (ECP Parku) neočekáváme
významné zvýšení imisní zátěže. Imisní situace především v blízkosti komunikace I/68 je
výrazně ovlivněna dopravou na této komunikaci, která dosahuje až 9 000 vozidel za den.
Vypočtené příspěvky imisních koncentrací z nově vyvolané dopravy jsou vůči stávajícímu
imisnímu pozadí a imisním limitům velmi nízké a celková imisní situace se prakticky
nezmění.
V rozptylové studii byl z pohledu dopravního zatížení vyhodnocen jak stávající stav, tj.
současná doprava na posuzovaných komunikacích dle sčítání dopravy z roku 2010, včetně
předpokládaných navýšení dopravy mezi lety 2010 - 2018, tak stav po uvedení záměru do
plného provozu (všechny 4 etapy), který je předpokládán na rok 2018.
Do výpočtu imisí PM10, PM2,5 a benzo(a)pyrenu (v PM10) byla zahrnuta sekundární
prašnost vlivem resuspendace částic z povrchu vozovky. Vliv této prašnosti je na méně
dopravně zatížených komunikacích významnější, než samotné emise z motorů vozidel.
Tuto prašnost lze účinně omezit čištěním komunikací a vhodnou volbou posypového
materiálu v zimním období.
Hodnoty průměrných denních koncentrací vyjadřují maximální možnou imisní zátěž
příslušného referenčního bodu, vypočtené hodnoty denních koncentrací mají význam
maximálních průměrných denních koncentrací, pokud by podmínky, za kterých mohou
nastat, trvaly celý den. Proto lze hodnotit vypočtené hodnoty denních koncentrací jako
velmi nadsazené a prakticky nedosažitelné. Pravděpodobnou imisní zátěž lokality
z daného zdroje znečištění popisují spíše průměrné roční koncentrace znečišťujících látek.
Imise NO2
Maximální vypočtená hodnota příspěvku maximálních hodinových koncentrací NO2 byla
vypočtena 39,19 µg/m3 pro současný stav a 39,61 µg/m3 pro stav po uvedení záměru do
provozu, což činí cca 20 % imisního limitu (200 µg/m3) v případě obou výpočtových
variant.
V porovnávaných profilech byla nejvyšší hodnota vypočtena v ref. bodě č. 12 a to
21,41 µg/m3 (současný stav), resp. 21,74 µg/m3 (výhled). Nejvyšší navýšení bylo
vypočteno v ref. bodě č. 2 a to 2,98 µg/m3.
Nejvyšší příspěvek průměrné roční koncentrace v lokalitě byl u NO2 vypočten 1,54 µg/m3
pro současný stav a 1,57 µg/m3 pro stav po uvedení záměru do provozu, tj. 3,9 % hodnoty
imisního limitu (platí pro obě varianty) a cca 10,3 % hodnoty imisního pozadí pro současný
stav a 10,5 % imisního pozadí pro výhledový stav.
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V porovnávaných profilech byla nejvyšší hodnota vypočtena v ref. bodě č. 9 a to
0,542 µg/m3 (současný stav), resp. 0,555 µg/m3 (výhled). Nejvyšší navýšení bylo
vypočteno v ref. bodě č. 2 a to 0,102 µg/m3.
Imise CO
Maximální vypočtená koncentrace osmihodinových průměrů koncentrací CO činí
172,9 µg/m3 pro současný stav a 175,7 µg/m3 pro stav po uvedení záměru do provozu, tj.
méně než 2 % hodnoty imisního limitu (10 000 µg/m3) pro obě varianty. Navýšení činí
2,8 µg/m3, tj. cca 0,2 %, což je minimální hodnota.
V porovnávaných profilech byla nejvyšší hodnota vypočtena v ref. bodě č. 12 a to
77,21 µg/m3 (současný stav), resp. 78,39 µg/m3 (výhled), tj. v obou případech méně než
1 % hodnoty imisního limitu. Nejvyšší navýšení bylo vypočteno také v ref. bodě č. 12 a to
1,18 µg/m3, tj. méně než 0,02 % hodnoty imisního limitu.
Nejvyšší vypočtený příspěvek průměrných ročních koncentrací CO činí 7,07 µg/m3
pro současný stav a 7,19 µg/m3 pro stav po uvedení záměru do provozu. Imisní limit není
stanoven.
V porovnávaných profilech byla nejvyšší hodnota vypočtena v ref. bodě č. 9 a to
2,280 µg/m3 (současný stav), resp. 2,319 µg/m3 (výhled). Nejvyšší navýšení bylo
vypočteno také v ref. bodě č. 9 a to 0,039 µg/m3, tj. méně než 0,01 % hodnoty imisního
pozadí (cca 500 µg/m3). Předpokládané navýšení tedy bude reálně nepostřehnutelné.
Imise PM10
Maximální vypočtená hodnota příspěvku průměrných denních koncentrací PM10 byla
vypočtena 7,78 µg/m3 pro současný stav a 7,58 µg/m3 pro stav po uvedení záměru do
provozu.
V porovnávaných profilech byly nejvyšší hodnoty vypočteny v ref. bodě č. 12 a to
4,49 µg/m3 (současný stav), resp. 4,34 µg/m3 (výhled). Nejvyšší navýšení bylo vypočteno
v ref. bodech č. 2 a 6 a to 0,14 µg/m3.
Maximální hodnota příspěvku průměrných ročních koncentrací PM10 činí 0,97 µg/m3
pro současný stav a 0,95 µg/m3 pro stav po uvedení záměru do provozu, tj. 2,4 % hodnoty
imisního limitu (40 µg/m3) a cca 2,6 % hodnoty imisního pozadí (38 µg/m3).
V porovnávaných profilech byly nejvyšší hodnoty vypočteny v ref. bodě č. 9 a to
0,484 µg/m3 (současný stav), resp. 0,471 µg/m3 (výhled). Nejvyšší navýšení bylo
vypočteno v ref. bodě č. 1 a to 0,014 µg/m3, což je velmi nízká hodnota
bez postřehnutelného vlivu na imisní situaci.
Imise PM2,5
Maximální hodnota příspěvku průměrných ročních koncentrací PM2.5 činí 0,55 µg/m3
pro obě výpočtové varianty, tj. 2,2 % hodnoty imisního limitu (25 µg/m3) a cca 2,0 %
hodnoty imisního pozadí (28 µg/m3).
V porovnávaných profilech byla nejvyšší hodnota vypočtena v ref. bodě č. 12 a to
0,241 µg/m3 (obě varianty). Nejvyšší navýšení bylo vypočteno v ref. bodě č. 1 a to
0,0063 µg/m3. Jedná se o nepostřehnutelnou změnu příspěvku.
Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.
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Imise benzenu
Maximální hodnota příspěvku průměrných ročních koncentrací benzenu činí 0,102 µg/m3
pro současný stav a 0,104 µg/m3 pro stav po uvedení záměru do provozu, tj. cca 2 %
hodnoty imisního limitu (5 µg/m3) a cca 5,5 % hodnoty imisního pozadí (1,9 µg/m3) – platí
pro obě varianty.
V porovnávaných profilech byla nejvyšší hodnota příspěvku vypočtena v ref. bodě č. 9 a to
0,0339 µg/m3 (současný stav), resp. 0,0345 µg/m3 (výhled). Nejvyšší navýšení bylo
vypočteno také v ref. bodě č. 9 a to 0,0058 µg/m3. Vzhledem k imisnímu limitu a
stávajícímu imisnímu pozadí se jedná o zanedbatelnou hodnotu navýšení příspěvku.
Imise benzo(a)pyrenu
Maximální hodnota příspěvku průměrných ročních koncentrací benzo(a)pyrenu činí
0,0529 ng/m3 pro současný stav a 0,0531 ng/m3 pro stav po uvedení záměru do provozu,
tj. cca 5,3 % hodnoty imisního limitu (1 ng/m3) a cca 3 % hodnoty imisního pozadí
(1,8 ng/m3) – platí pro obě varianty.
V porovnávaných profilech byla nejvyšší hodnota příspěvku vypočtena v ref. bodě č. 9 a to
0,0259 µg/m3 (současný stav), resp. 0,0261 µg/m3 (výhled). Nejvyšší navýšení bylo
vypočteno v ref. bodě č. 1 a to 0,00032 µg/m3. Vzhledem k imisnímu limitu a stávajícímu
imisnímu pozadí se jedná o zanedbatelnou hodnotu navýšení příspěvku.
Na základě vypočtených imisních koncentrací znečišťujících látek lze konstatovat, že
provoz záměru se na imisní situaci lokality neprojeví znatelnou mírou, imisní limity
nebudou vlivem provozu tohoto záměru překračovány.
D.I.2.

Vlivy na přírodu a krajinu
Výstavbou logistických a montážních hal dojde ke znatelnému dotčení krajinného rázu
v lokalitě. V současné době se v místě stavby žádné podobné objekty nenacházejí, krajina
je charakterizována menšími, zemědělsky obhospodařovanými pozemky s roztroušenou
zástavbou rodinných domů a místně s menšími soubory vzrostlých stromových porostů,
především o okolí vodních toků a vodních ploch. Ze severu k jihu krajinu protíná
komunikace č. II/474 spojující obce Třanovice a Hnojník.
Lokalita výstavby dle platného územního plánu leží v celé ploše v zóně UV (urbanizované
území, zóna výroby), což znamená, že místo stavby je navrženo pro soustředění lehké
průmyslové výroby, výrobních služeb a skladů, což zde posuzovaný záměr splňuje.
Je třeba podotknout, že krajinný ráz v lokalitě, při jižním okraji ECP Parku, bude
v nejbližších letech dotčen další významnou změnou a to výstavbou přeložky silnice I/68.
V tomto místě by měl být dle informací z ŘSD vybudován násep pro napojení na most
přes stávající komunikaci II/474 a říčku Stonávku. Stavba této komunikace je plánována na
období 02/2015 – 10/2018.
Dotčené území není součástí žádného přírodního parku, který se vyhlašuje zejména
k ochraně krajinného rázu. Výstavbou záměru nebudou přímo zasaženy biologicky nebo
ochranářsky hodnotné ekosystémy. Plochy určené pro záměr jsou dosud intenzivně
zemědělsky využívané. Přirozený a pravidelný výskyt zvláště chráněných druhů přímo
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v místě stavby je nepravděpodobný, vzhledem k blízkosti lokálního biokoridoru a
lokálního biocentra však nelze vyloučit výskyt chráněných druhů v okolních lokalitách.
V rámci zpracování Dokumentace EIA k záměru „Přeložka silnice I/11 (I/68) v úseku
Třanovice - Oldřichovice – Bystřice“ (souhlasné stanovisko MŽP ze dne 29.2.2008) byl
zpracován biologický průzkum (Ing. Jarmila Paciorková, Ing. Jitka Volná, 2/2007), který
ve zde posuzované lokalitě konstatoval, že v trase záměru (bezprostředně sousedící se
zde posuzovaným záměrem) nebyl zjištěn žádný druh rostliny zvláště chráněný podle
vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb. Z pohledu
chráněných druhů živočichů nejsou pro lokalitu v okolí Stonávky uvedeny žádná
doporučení nebo komentáře, dá se tedy předpokládat, že zde nebyly zvláště chráněné
druhy zjištěny.
Vizualizace záměru je uvedena v příloze č. 3.
D.I.3.

Vliv hlukové zátěže
Hluk v době výstavby
Hlavními zdroji hluku po dobu výstavby záměru budou stavební mechanizmy nasazené
v průběhu stavebních a zemních prací. Hlavním liniovým zdrojem bude stavební doprava.
Předpokládá se nasazení běžných stavebních mechanizmů - bagry, scrapery, nakladače,
nákladní auta, hutnící mechanizmy, finišery a válce, autojeřáby, autodomíchávače a
čerpadla na beton.
Ze stávajícího stavu projektu a přípravy stavby není znám přesný harmonogram výstavby
a nasazení jednotlivých typů strojů a zařízení. Hluk ze staveniště bude v čase proměnlivý a
bude závislý na druhu, množství a místě prováděných prací, druhu a stavu stavebních
strojů, počtu pracovníků a organizaci práce. V mnoha případech lze hlukové působení
významně omezit organizací výstavby, příp. používáním individuálních opatření
k odhlučnění jednotlivých mechanismů (pokud to výstavba a její postup umožní).
Pro omezení hluku z výstavby budou přijata taková opatření, aby nebyly překračovány
hygienické limity dané vyhláškou č. 272/2011 Sb. pro tento typ činnosti.
Hluk v době provozu
Pro vyhodnocení vlivu na hlukovou zátěž byla vypracována hluková studie (Novotná,
2014), která je samostatnou přílohou Oznámení.
Do studie jsou zahrnuty potenciální nové stacionární zdroje (VZT, ventilátory) a lineární
zdroje hluku (automobilová doprava), které souvisí s provozem záměru vč. stávající
dopravy na posuzovaných komunikacích navýšené podle koeficientů z dokumentu „TP
225 Prognóza intanzit automobilové dopravy“.
Pro výpočet matematického modelu bylo zvoleno celkem 6 referenčních bodů u nejbližší
obytné zástavby, ve vzdálenosti 2 m od fasády objektů, kde se předpokládá největší
ovlivnění provozem záměru.
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Seznam a umístění referenčních bodů:
Vzdálenost od silnice II/474 (hranice
areálu)

Adresa
RB 1
RB 2
RB 3
RB 4

Hnojník č.p. 16
Hnojník č.p. 2

Popis

1,5 m

(100 m)

16 m

(85 m)

1,5 m

(1 170 m)

16 m

(1 200 m)

stavba občanského
vybavení

rodinný dům

RB 5

Hnojník č.p. 155

20 m

(600 m)

rodinný dům

RB 6

Třanovice č.p. 180

11 m

(250 m)

rodinný dům

Přípustnou hodnotou pro denní dobu pro hluk z dopravy na účelových komunikacích a
provozu stacionárních zdrojů je LAeq = 50 dB(A), v noční době pak 40 dB(A). Přípustnou
hodnotou pro hluk z dopravy na silnici II. třídy (II/474) je 60 dB ve dne a 50 dB v noci.
Výsledky hlukové studie
Nejvyšší denní hodnota hladiny hluku z provozu stacionárních zdrojů byla vypočtena
v RB2 a to 33,3 dB, z provozu dopravy v areálu pak taktéž v bodě RB2 a to 35,6 dB.
Při provozu na silnici II/474 (pouze záměr) byla nejvyšší hodnota vypočtena v bodě RB3 a
to 53,3 dB.
DEN
Referenční bod

Popis

RB 1
RB 2
RB 3
RB 4
RB 5
RB 6

Vypočtená hladina hluku [ dB (A) ]

Výška

Stacionární
zdroje

vyvolaná
záměrem
(II/474)

3m

20,0

39,8

6m

32,4

40,4

31,7

3m

32,5

27,6

6m

33,3

3m

stávající
stav

rozdíl

60,8

0

61,4

61,4

0

34,0

43,9

43,3

0,6

30,1

35,6

48,1

47,7

0,4

20,0

52,1

-

60,9

60,2

0,7

6m

20,4

52,6

-

61,3

60,6

0,7

3m

14,0

45,0

-

52,8

52,1

0,7

6m

14,0

46,4

-

54,1

53,4

0,7

3m

25,0

46,0

16,0

55,5

54,8

0,7

6m

25,2

47,4

17,5

56,9

56,2

0,7

3m

28,1

35,0

23,8

56,2

56,2

0

6m

28,5

36,2

25,3

57,4

57,4

0

50

60

50

Hygienický limit
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Nejvyšší hodnota hladiny hluku z provozu stacionárních zdrojů v noci byla vypočtena v RB
2 a to 33,3 dB(A), z provozu dopravy v areálu pak taktéž v bodě RB 2 a to 28,2 dB. Při
provozu na silnici II/474 byla nejvyšší hodnota vypočtena v bodě RB 3 a to 46,4 dB.
NOC
Referenční bod

Popis

RB 1
RB 2
RB 3
RB 4
RB 5
RB 6

Vypočtená hladina hluku [ dB (A) ]
Doprava
včetně
areálové
ostatního
komunikace provozu na
II/474
18,9
53,3

Výška

Stacionární
zdroje

vyvolaná
záměrem
(II/474)

3m

20,0

19,5

6m

32,4

21,4

24,3

3m

32,5

20,7

6m

33,3

3m

stávající
stav

rozdíl

52,9

0,4

53,9

53,4

0,5

26,6

37,0

35,3

1,7

22,2

28,1

40,9

39,8

1,1

20,0

45,6

-

53,3

52,5

0,8

6m

20,4

46,1

-

53,8

52,9

0,9

3m

14,0

38,6

-

45,3

44,5

0,8

6m

14,0

40,0

-

46,6

45,8

0,8

3m

25,0

39,3

8,8

47,6

46,8

0,8

6m

25,2

40,7

10,2

49,0

48,2

0,8

3m

28,1

12,9

16,6

48,6

48,3

0,3

6m

28,5

14,4

18,1

49,8

49,5

0,3

40

50

40

Hygienický limit

50

Budeme-li uvažovat také současný hluk z dopravy na silnici II/474 (dle výpočtového
modelu), pak byla ve dne vypočtena hodnota nejvýše 61,4 dB v RB 1, v noci pak 53,9, tzn.,
že hluk ve dne nebude oproti současnému stavu navýšen, v noci bude navýšení o 0,5 dB.
Dle současné legislativy je tato změna nehodnotitelná.(1)

Vzhledem k blízkosti obytné zástavby doporučuji oddělit zejména areálové komunikace
pásem zeleně pro snížení hlučnosti zejména při dopravě spojené se střídáním směn, dále
doporučuji provést před a po realizaci záměru autorizované měření hluku u nejbližší
obytné zástavby pro prokázání plnění hygienických limitů, případně navržení takových
kompenzačních opatření, aby byl vliv na obyvatelstvo v co největší míře minimalizován.
(1)

§ 20 odst. 4 NV č. 272/2011 Sb.: Při hodnocení změny hodnot hlukového ukazatele v chráněných
venkovních prostorech staveb, chráněném venkovním prostoru a v chráněných vnitřních prostorech staveb
nelze považovat za hodnotitelnou změnu jejich rozdíl pohybující se v intervalu od 0,1 do 0,9 dB.
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D.I.4.

Vliv na půdu
Stavební záměr bude umístěn na pozemku parc. č. 1061/1. Stavba nebude zabírat
pozemek v celém rozsahu, ale pouze jeho část. Podle údajů z Katastru nemovitostí se
jedná o ornou půdu. Bude tudíž třeba jeho trvalé odnětí ze zemědělského půdního fondu
(ZPF). Uvedené pozemky zahrnují třídu BPEJ (bonitačně půdně ekologická jednotka)
72213 a 74300.
Pozemek je z 99,5 % rozlohy zahrnut do IV. třídy ochrany zemědělské půdy (BPEJ 72213).
Do IV. třídy ochrany jsou dle stanoveného BPEJ sloučeny zemědělské půdy, které mají
v rámci jednotlivých klimatických regionů podprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu
k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy s podprůměrnou produkční
schopností využitelné pro výstavbu.
V rámci realizace stavebního záměru dojde dále k dočasným záborům, které budou
potřebné v souvislosti se zbudováním příjezdové komunikace.
V rámci realizace stavebního záměru bude provedena skrývka orné půdy na dotčených
pozemcích.
Realizace záměru si nevyžádá dočasné či trvalé vynětí půd z PUPFL (pozemky určené
k plnění funkcí lesa).
V důsledku realizace záměru se nepředpokládá významné znečištění půdy v zájmovém
území. Rovněž činnost v nově navržených objektech nepředstavuje zvýšené riziko
znečištění půdy. V období realizace ale nelze vyloučit únik paliva či olejů ze stavební
techniky a automobilů v případě havárie. V takovémto případě je třeba postupovat dle
platného havarijního plánu.
V bezprostředním okolí parkovišť může být půda kontaminována některými škodlivinami
emitovanými ze spalovacích motorů. Další znečištění může pocházet ze zimní údržby
chodníků a přilehlých ploch posypovými solemi. Všechny tyto vlivy se omezují
na bezprostřední okolí těchto ploch (do 10 m).

D.I.5.

Vliv na vodu
Místo stavby je z východu ohraničeno bezejmenným vodním tokem, který by měl
po realizaci projektu sloužit jako recipient splaškových a dešťových vod.
Splaškové vody budou předčištěny na nově vybudované čistírně odpadních vod, odvod
dešťových vod pro celý areál bude řešen zadržováním vod v nové retenční nádrži popř.
zasakováním a následným vypouštěním regulovaným odtokem.
Pro odvod dešťových vod především z komunikací a parkovišť se doporučuje instalace
odlučovače ropných látek.
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Dle dostupných údajů se pozemek nachází v oblasti s vysokou vsakovací schopností:

Západně od záměru ve vzdálenosti cca 150 – 200 m se dále nachází říčka Stonávka.
Dalšími vodními útvary je cca 800 m V vzdálená soustava rybníků.
Místo stavby částečně spadá do záplavového území pro průtok Q100. Dle informací
zadavatele Oznámení, bude celá stavba realizovaná jako vyvýšená o 1,2 m oproti okolním
pozemkům tak, aby nedošlo k ovlivnění stavby v případě zaplavení území. V případě
realizace přeložky silnice I/68 navíc dojde k vytvoření náspu k přemostění říčky Stonávky,
přičemž toto přemostění bude tvořit jižní ohraničení areálu a jakýsi „přirozený“ val
zabraňující přímému rozlití při případných záplavách. V budoucnosti tedy budou muset
být aktualizovány údaje pro záplavová území v dané lokalitě.
Za běžných provozních podmínek, řádné technologické kázni a běžném provozu všech
zařízení sloužících k čištění odpadních vod se nepředpokládá ovlivnění povrchových ani
podzemních vod.
D.I.6.

Vliv produkce odpadů
Odpady budou vznikat v rámci výstavby i v rámci provozu areálu. Původce odpadů bude,
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění, nakládat s odpady podle jejich
skutečných vlastností. Bude je shromažďovat utříděně podle druhu a kategorií a zabezpečí
je před nežádoucím únikem do životního prostředí. Odstranění všech odpadů bude
zajištěno subdodavatelsky, odpad bude předáván pouze oprávněné osobě.
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Bude-li s odpady v areálu v průběhu výstavby a provozu nakládáno v souladu s platnou
legislativou na úseku odpadového hospodářství, nepředpokládáme žádné negativní
ovlivnění životního prostředí v důsledku produkce odpadů z provozu a výstavby areálu.
Vliv produkce odpadů v období výstavby bude vzhledem k malé rozsáhlosti
akceptovatelný, zároveň produkcí odpadů v období provozu se nepředpokládá výrazné
zatížení životní prostředí.
D.I.7.

Sociální, ekonomické důsledky
Realizace záměru bude znamenat vytvoření dalších celkem cca 140 pracovních míst (40
v administrativě a 100 v montážních a skladovacích halách). Z pohledu ekonomického se
tedy jedná o pozitivní vliv záměru.
Stavba nebude znamenat pro okolní obyvatelstvo negativní sociální ani ekonomické
důsledky.

D.I.8.

Narušení faktorů pohody
Faktory psychické pohody by mohly být ovlivněny zejména v době výstavby, v době
provozu pak zvýšenou četností průjezdu nákladních vozidel především po komunikaci
II/474, která v současné době není z tohoto pohledu tak vytížená.
Rušivým faktorem v období výstavby by mohla být jednak doprava stavebních materiálů
na stavbu a pak vlastní stavební práce. Tyto vlivy (které jsou dočasné) však budou
minimalizovány na nejnižší možnou míru dodržováním opatření, která jsou uvedena
souhrnně v kapitole D.IV. Rovněž prašnost by mohla představovat snížení faktoru pohody.
Zvýšená prašnost se může projevovat zejména v období provádění výkopových prací za
dlouhodobě suchého a větrného období. Tento vliv je rovněž dočasný (omezen na období
výstavby), přičemž při provozu již areál významným zdrojem prašnosti nebude.
V etapě provozu areálu dojde k částečnému zhoršení imisní a hlukové situace. Vliv
na imisní situaci nebude vzhledem k současnému stavu významný a nedojde tedy
ke znatelnému zhoršení. Z pohledu hlukové zátěže může především v obydlených
lokalitách v blízkosti záměru a při komunikaci II/474 směrem k obci Hojník, kam bude
směřovat převážná část dopravy, dojít ke zhoršení situace. Toto celkové zhoršení by však
vzhledem k plánované přeložce silnice I/68 a jejímu napojení na komunikaci II/474 v těsné
blízkosti zde posuzovaného záměru mělo být pouze přechodné.

D.II.

Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Nejbližší souvislou obytnou zástavba dotčenou provozem záměru představuje obec
Hnojník, která je vzdálená cca 1,4 km jižním směrem. V okolí plánovaného záměru se však
nachází samostatně stojící objekty k bydlení ve vzdálenosti cca 200 – 500 m všemi směry
s výjimkou jihu až jihovýchodu. Vůbec nejblíže záměru se nachází rodinný dům na č.p. 16
na parcele č. 1063 v k.ú. Hnojník, který se nachází cca 100 m od plánovaného napojení
areálu na komunikaci II/474 a cca 150 m od vlastních hal a parkoviště pro osobní
automobily. Dalším dotčeným objektem bude dům k bydlení č.p. 155 na parcele č. 1126
v k.ú. Hnojník ležící při komunikaci II/474 mezi záměrem a obcí Hnojník a stavba
občanského vybavení č.p. 2 v obci Hnojník. Další obytné objekty v obci Hnojník ležící
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při posuzovaných komunikacích, již provozem záměru pravděpodobně výrazně dotčeny
nebudou, protože již stávající intenzita dopravy na komunikaci I/68 vedoucí přes obec
Hnojník je taková, že další předpokládané navýšení dopravy nebude vzhledem
k současnému stavu patrné.
Je nutno konstatovat, že výstavba zde posuzovaného záměru je plánována ve 4 etapách,
přičemž celková konečná fáze je plánována na rok 2018, tedy na dobu dokončení přeložky
silnice I/68, což znamená, že zde vyhodnocované vlivy v plné výši by měly na dotčené
obyvatelstvo působit po pouze velmi omezený časový úsek.
Vlivy na obyvatele byly vyhodnoceny jako málo významné a omezené především na
období stavebních prací a nejbližší okolí záměru.
Za dodržení opatření vedených v kapitole D.IV, můžeme konstatovat, že rozsah
negativních vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci bude akceptovatelný.

D.III.

Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní
hranice
Záměr není umístěn v bezprostřední blízkosti státní hranice. Vzhledem k velikosti záměru
je přeshraniční vliv vyloučen.

D.IV.

Opatření k prevenci,
nepříznivých vlivů

vyloučení,

snížení,

popřípadě

kompenzaci

Základními opatřeními k prevenci, vyloučení a snížení nepříznivých vlivů záměru na životní
prostředí jsou technická a organizační opatření, která budou eliminovat:
•

zvýšení dopravní zátěže území

•

zvýšení imisní a hlukové zátěže území

•

zvýšení produkce odpadů a odpadních vod a zvýšení rizika kontaminace životního
prostředí (to je půdy, horninového prostředí, podzemních a povrchových vod)

•

změnu odtokových poměrů z plochy průmyslové zóny

•

změnu vzhledu krajiny

Opatřením ke snížení vlivů dopravní zátěže na životní prostředí podél stávajících
komunikací bude realizace a zprovoznění přeložky komunikace I/68, která odvede
podstatnou část dopravy ze stávající komunikace I/68, vč. dopravy související se záměrem
výstavby ECP Parku, a zlepší tak hlukovou i imisní situaci v lokalitě.
Hluková zátěž z období výstavby zóny bude eliminována omezením stavebních prací
na denní dobu. Pro období provozu areálu mohou být ochrannými opatřeními i výsadba
stromů v rámci ozelenění.
Problematika odpadů bude řešena podle platné legislativy. Odpady budou
shromažďovány na zabezpečených místech v odpovídajících nádobách a likvidovány podle
druhu odpadu skládkováním, recyklací, kompostováním nebo budou předány
na zpracování specializované firmě.
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Odpadní vody budou odváděny splaškovou kanalizací na nově vybudovanou ČOV. Dešťové
vody z parkovišť a manipulačních ploch pro kamiony, u kterých hrozí kontaminace
ropnými látkami, budou svedeny na odlučovač ropných látek.
Nebezpečí zvýšených odtokových poměrů povrchových vod bude eliminováno
vybudováním záchytné retenční nádrže.
Změna vzhledu krajiny bude částečně eliminována ozeleněním areálu. Travnaté plochy
budou doplněny solitérními stromy a keři. Do dřevinných pásů budou osazeny stromy
běžně se vyskytující v místních klimatických podmínkách s minimálními nároky na údržbu.
Projekt sadových úprav bude zpracován v dalším projektovém stupni.

D.V.

Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly
při specifikaci vlivů
Stávající stav životního prostředí byl hodnocen na základě místního šetření, dostupných
podkladů a literatury a zpracované dokumentace. Dále byly použity podklady poskytnuté
zadavatelem, platné zákony a normy a dostupná literatura.
Odchylky od provedeného hodnocení jednotlivých vlivů mohou vzniknout v průběhu
zpracování dalšího stupně projektové dokumentace v důsledku změny vstupních dat.
Určité nedostatky sebou vždy nese modelové zpracování (hluková studie, rozptylová
studie). Tyto nedostatky jsou dány přesností vstupních údajů, zatížením výpočtů chybou
spojenou s vlastní výpočtovou metodou, atd. Odchylky od provedeného hodnocení
jednotlivých vlivů mohou také následně vzniknout v průběhu zpracování dalšího stupně
projektové dokumentace v důsledku precizace vstupních dat.
V případě interpretace informací z mapových podkladů, které byly převážně středních
měřítek, dochází vždy k určitému zobecnění a jisté míře nepřesnosti ve vztahu k dané
lokalitě. Pokud to však bylo v našich možnostech, snažili jsme se o uvedení informací
vztahujících se konkrétně k námi posuzované lokalitě.
Ve stádiu zpracování tohoto oznámení k záměru investora, kdy byly k dispozici základní
informace o stavbě a technologii, se nevyskytly nedostatky ve znalostech při specifikaci
vlivů na životní prostředí. S ohledem na charakter stavby a její budoucí provoz lze
předpokládat, že nebyly zanedbány základní souvislosti a specifikace vlivů této stavby
na životní prostředí.
Při zpracování oznámení se s ohledem na charakter záměru, jeho umístění a technologii
nedostatky ve znalostech nevyskytly.

E.

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Investor nepředkládá variantní řešení záměru.

F.

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Při realizaci záměru je třeba respektovat další omezení, daná existujícími limity ochrany
území, tak jak jsou výše popsány. Žádné další doplňující údaje nejsou známy. Mapová,
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resp. jiná dokumentace je součástí příloh tohoto oznámení, resp. byla uvedena přímo
ve výše uvedeném textu.

G.

VŠEOBECNĚ
CHARAKTERU

SROZUMITELNÉ

SHRNUTÍ

NETECHNICKÉHO

Oznámení záměru „ECP PARK” v katastru obce Hnojník je vypracováno na základě
požadavku zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v aktuálním
znění zákona. V přílohách k zákonu jsou vyjmenovány stavby – záměry, u kterých je
povinností investora posoudit ve stanoveném rozsahu vlivy těchto záměrů
na obyvatelstvo a vlivy na životní prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a rostliny,
ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje,
hmotný majetek a kulturní památky a na jejich vzájemné působení a souvislosti.
Zákon umožňuje seznámení dotčených subjektů a zejména seznámení obyvatelstva se
záměrem a umožňuje zapojení obyvatelstva v rámci projednání těchto záměrů a jejich
schválení, popřípadě odmítnutí, resp. stanovení podmínek, za kterých tyto záměry mohou
být realizovány.
Předmětem záměru je projekt logisticko-montážního areálu s celkem 4 halami a
administrativní budovou včetně napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.
Účelem užívání stavby je skladování a montáž komponent pro automobilový průmysl
včetně administrativního a sociálního zázemí. Stavba bude realizována ve 4 etapách
s předpokládaným odstupem 1 roku.
V halách budou prováděny především běžné činnosti související se skladováním a lehkou
montáží a kompletací dílů pro osobní automobily, nebude prováděna povrchová úprava
ani žádná manipulace s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky. Příjem a expedice
polotovarů a výrobků bude prováděna v expediční a příjmové zóně haly podél západní
fasády s vraty a můstky.
Pro příjezd do areálu bude využito stávajícího předbudovaného sjezdu z komunikace
II/474, který bude prodloužen do areálu ECP.
Kumulace se nepředpokládá. V současné době není v okolí žádná stavba podobného
charakteru a nejsou informace o tom, že by byl obdobný záměr v lokalitě plánován.
Záměr je umístěn do jižní části pozemku parc. č. 1061/1 v katastrálním území Hnojník.
Umisťovaná stavba je v souladu s územním plánem. Stávající pozemek je klasifikován jako
zemědělský půdní fond, před samotnou stavbu bude nutné provést vyjmutí ze ZPF.
V současnosti se v místě stavby nenacházejí žádné objekty.
Záměr je předpokládán pouze v jediné variantě. Záměr, vzhledem k lokalizaci, stavu území
a připravenosti tohoto území, představuje pro investora optimální variantu.
Celkové shrnutí
Vlivy navrhovaného záměru „ECP PARK“, lokalizovaného v k. ú. Hnojník, na okolí budou
vzhledem k rozsahu akceptovatelné a nepovedou k ovlivnění životního prostředí.
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