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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
VŠB – Technická univerzita Ostrava, Nová budova fakulty elektrotechniky a informatiky
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 216/2007 Sb., a slouží jako základní podklad pro
provedení zjišťovacího řízení podle § 7 tohoto zákona.
Záměr je zařazen do kategorie II, svým rozsahem a kapacitou přesáhne příslušné limitní hodnoty a bude
tedy ve smyslu §4 odst. 1 písm c) citovaného zákona předmětem zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona.
Oznámení je v souladu s tímto zařazením zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 k zákonu.
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ČÁST A

(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)
A.1. Obchodní firma
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

A.2. IČ
61989100

A.3. Sídlo
17. listopadu 15/2172
708 33 Ostrava - Poruba

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Rektor prof.Ing Tomáš Čermák, CSc.
17. listopadu 15, 708 33 Ostrava – Poruba
Tel: 597 325 279
Fax:596 918 507
e-mail: tomas.cermak@vsb.cz

A.5. Projektant
Arch.Design, s.r.o.
Stránského 39, 616 00 Brno
zástupce:

Ing. arch. Radoslav Kobza

Architekt:

Ing. arch. Jaroslav Dokoupil, Akad. arch. Jana Hayeková, Ing.arch. Lukáš Tecl

HIP, zodpovědný projektant:

Ing. arch. Pavel Plšek, tel.: 777 737 897

Ing. Jiří Kobělka
Sadová 1776 1776/23,720 00 Ostrava
Tel.: 605 468 029
zastupuje oznamovatele na základě SoD mezi oznamovatelem a projektantem a jím udělené plné moci ze
dne 20.6.2007
Ing. Alexandr Mertl
Trstěnice 106, 569 57 Trstěnice u Litomyšle
zastupuje oznamovatele na základě SoD mezi oznamovatelem a projektantem a jím udělené plné moci ze
dne 15.11.2007
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ČÁST B

(ÚDAJE O ZÁMĚRU)
B.I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
B.I.1. Název a zařazení záměru
VŠB – Technická univerzita Ostrava, Nová budova fakulty elektrotechniky a informatiky
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona
č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 216/2007 Sb., je následující:

kategorie:
bod:
název:
sloupec:

II
10.6
Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře
nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.
B

Záměr je možné rozvěž zařadit do bodu:

kategorie:
bod:
název:
sloupec:

II
10.13
Tématické areály na ploše nad 5 000 m2.
B

Dle §4 odst. 1 písm c) citovaného zákona jsou předmětem posuzování záměry uvedené v příloze č. 1
k zákonu kategorii II a změny těchto záměrů, pokud změna záměru dosáhne vlastní kapacitou nebo
rozsahem příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a
rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry a
změny záměrů podléhají posuzování, pokud se ve zjišťovacím řízení stanoví, že mohou mít významný vliv na
životní prostředí.
Příslušným úřadem je Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
plocha řešeného území

21 254,0 m2

zastavěná plocha objektu

4 323,0 m2

navrhované chodníky a zpevněné plochy

3 914,0 m2

navrhované komunikace

2 344,0 m2

navrhované parkovací plochy

2 320,0 m2

navrhovaná zeleň

8 350,0 m2

počet parkovacích stání celkem:

183 stání pro OA

Celková plocha areálu VŠB – Technické univerzity Ostrava je v současné době 280 000 m2.
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B.I.3. Umístění záměru
Záměr je umístěn v západní části města Ostrava, západně od centra městského obvodu Poruba.
kraj:

Moravskoslezský

obec:

Ostrava

katastrální území:

Poruba, 715174

Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.1.).
Obr.: Umístění záměru (1:50 000)

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Nová stavba – účelem stavby je výstavba nové budovy fakulty elektrotechnicky a informatiky v rámci areálu
VŠB – Technické univerzity Ostrava.
Stavba se nachází v západní části města Ostrava v areálu VŠB – TUO. Území staveniště je v současné době
volné bez zástavby.
Území určené k výstavbě nové fakulty elektrotechniky a informatiky se nachází přímo v areálu Vysoké školy
báňské v Ostravě - Porubě, v jeho jihozápadní části za stávající aulou a knihovnou. Jedná se o mírně svažitý
pozemek v současné době bez využití, s travnatým porostem, bez náletových dřevin. Pozemek se svažuje
k jihozápadu s výškovým rozdílem cca 4,5 m. Jižní část pozemku přiléhá k ulici Dr. Slabihoudka se zastávkou
MHD, východní stranu lemuje stávající vnitroareálová vozidlová komunikace. Dopravní obsluha areálu FEI
bude využívat napojení právě na tuto vozovku.
Nejvýznamnější kumulace vlivů se stávajícími aktivitami v území se projeví v dopravním zatížení příjezdových
komunikací. Součástí záměru jsou nové parkovací plochy zejména pro vozidla zaměstnanců a návštěvníků
fakulty. Dopravní nároky a obslužnost jsou vyhodnoceny v dalším textu oznámení.
Záměr nevyvolává potřebu realizace jiných staveb kromě inženýrských sítí a nevede k významné kumulaci
vlivů v dotčeném území.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Území určené k výstavbě nové fakulty elektrotechniky a informatiky se nachází přímo v areálu Vysoké školy
báňské v Ostravě - Porubě, v jeho jihozápadní části za stávající aulou a knihovnou. Jedná se o mírně svažitý
pozemek v současné době bez využití. Pozemek byl v rámci areálu vybrán vedením TUO, protože má
vhodnou polohu a velikost pro umístění nové fakulty.
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Navržená budova fakulty elektrotechniky a informatiky v areálu VŠB Ostrava se nachází v místě, které je pro
tento účel určeno územním plánem. Místo má sloužit pro situování občanské vybavenosti vyššího
necentrálního charakteru. Je mimo jiné vhodné pro vysoké a střední školy, koleje a internáty.
Situování záměru není navrženo ve více variantách.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Základní výkresová dokumentace, ze které je zřejmý rozsah stavby a její základní dimenze, je doložena
v přílohách tohoto oznámení (příloha č. 2).

Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení
Urbanistické řešení vychází z analýzy komunikačních a prostorových vazeb v areálu VŠB a reaguje na
skutečnost, že hlavní přístupové cesty od zastávky MHD v ul. 17. Listopadu, od Velké posluchárny a Menzy a
od Kolejí s protínají na severovýchodním okraji pozemku, určeného pro FEI. To vedlo k vytvoření nového
veřejného prostoru, který navazuje na komunikační prostor mezi Knihovnou a objektem laboratoří. Z tohoto
„náměstíčka“ je navržen hlavní vstup do objektu FEI a výhledově na ně může navázat nová pěší komunikace
k Velké posluchárně.
Parkoviště pro zaměstnance je navrženo v části pozemku přiléhající k ulici dr.Slabihoudka a je napojeno na
stávající obslužnou komunikaci. Z tohoto parkoviště bude pro zaměstnance možný přímý vstup do objektu.
Parkovací místa pro návštěvníky fakulty jsou navržena na jihovýchodním okraji pozemku, kolmo ke stávající
komunikaci.
V celém konceptu řešení má důležitou úlohu řešení zeleně a komunikační ploch tak, aby vznikly atraktivní a
využívané venkovní prostory.
Cílem architektonického řešení je vytvořit atraktivní objekt, který bude navenek zřetelně vyjadřovat svoji
funkci moderní školy, která se zabývá progresivními technologiemi. Hmota objektu bude členěna při
respektování vnitřních a vnějších vztahů s akcentací hlavního vstupu, a použití současných materiálů a
technologií.
Objekt se sestává z několika hmot, které navenek vyjadřují odlišnou vnitřní funkci. Je to jednak objekt tvaru
„U“, ve kterém jsou umístěny jednotlivé katedry, děkanát, studijní oddělení atd., s klidnou a jednoduchou
fasádou, kterou oživují venkovní žaluzie. Na část určenou pro katedry navazuje průchozí „krček“ se
seminárními místnostmi, který ústí do objektu lehkých a těžkých laboratoří a dalších učeben. Tento mírně
prohnutý objekt pro laboratoře má zcela jinak řešenou fasádu – řešení vychází z toho, že laboratoře a
počítačové učebny zde umístěné by neměly být přesvětleny, práce na monitorech nevyžaduje příliš mnoho
denního světla a slunce a to se na fasádě projevuje užšími, nepravidelně uspořádanými okenními otvory. Na
část kateder navazují přes společnou dvoupodlažní halu tři samostatné posluchárny, do této haly také vede
na severovýchodní straně hlavní vstup do objektu, zdůrazněný předsazenou střechou na štíhlých sloupech.
Na jihovýchodní straně jsou katedry propojeny částečně zasklenou galerií s únikovými schodišti, která
uzavírá prostor mezi nimi a vytváří tak atrium, přístupné i z haly poslucháren.
Objekt má v části určené katedrám pět nadzemních podlaží, ve spojovacím krčku a objektu laboratoří čtyři
nadzemní podlaží. Podzemní podlaží je pod laboratořemi a částečně pod katedrami, posluchárny jsou
dvoupodlažní. Nízká podlažnost byla zvolena především proto, že umožňuje dobré provozní propojení a
především vznik společných prostorů, které kromě role komunikace by měly sloužit i k neformálnímu
setkávání a diskuzím.

Zásady technického řešení
Dispozičně provozní řešení
Celá fakulta má dvě hlavní komunikační jádra se schodišti a výtahy, jeden je řešen jako evakuační a velikostí
kabiny bude dostatečně vyhovovat i pro stěhování nábytku. Jedno jádro je umístěno v objektu kateder a
poslucháren, druhé v objektu laboratoří. Ve všech podlažích je řešeno potřebné hygienické zázemí odděleně
pro studenty a pro pedagogy. V každém podlaží je také wc pro imobilní a úklidová místnost.
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1.PP – V objektu laboratoří jsou v tomto podlaží v jihovýchodní části umístěny těžké laboratoře,
zdrojovna, místnost pro správce objektu a údržbu a hygienické zázemí pro laboratoře. V severozápadní
části jsou garáže pro 20 vozidel a prostorem pro jízdní kola, trafostanice, rozvodny NN a náhradní zdroj.
Mezi těžkými laboratořemi a garážemi je vstup pro zaměstnance z parkoviště. V části pod krčkem a
vstupní halou jsou technické místnosti pro UT, VZT, SLP, centrální dílna, sklady, archiv a hygienické
zázemí, včetně sprch.
1.NP – Hlavní vstup do objektu, na který navazuje dvoupodlažní hala. Z ní je v 1.NP přístup ke
studijnímu oddělení, do Katedry 1 a do spojovacího krčku. Ve spojovacím krčku jsou seminární místnosti
a v objektu laboratoří lehké laboratoře. Prostory pod posluchárnami jsou využity pro wc, šatnu a zařízení
vzduchotechniky.
2.NP – Z druhého podlaží haly je přístup do poslucháren a do kateder 2 a 3. Katedry mají společné
prostory pro administrativu, sklad, copycentrum a zasedací místnost s čajovou kuchyňkou. Dále jsou
v každém křídle katedry dvě kanceláře cca 40 m2 (vedoucí katedry, profesoři) a 12 kanceláří cca 20 m2
(docenti – kancelář pro jednu osobu, odborní asistenti – kancelář pro dvě osoby). Spojovací krček a
laboratoře jsou dispozičně členěny obdobně jako v 1.NP. Posluchárny mají kapacitu 2x150 a 1x300
posluchačů a z důvodu požární bezpečnosti z nich budou únikové východy přímo na přilehlý terén.
3.NP – Katedry 4 a 5 jsou dispozičně řešeny stejně jako ve 2.np, hala již v tomto podlaží nepokračuje a
na severozápadní straně objektu kateder jsou umístěny prostory pro studenty doktorandského studia.
Prostor je navržen jako „open space“, předpokládá se, že bude členěn interierově podle aktuálních
potřeb. Spojovací krček a laboratoře jsou dispozičně členěny obdobně jako v 1. a 2.NP.
4.NP – je dispozičně shodné se 3.NP (katedry 6 a 7), pouze místo lehkých laboratoří jsou uvažovány
počítačové učebny.
5.NP – pokračuje pouze objekt kateder, je zde umístěna Katedra 8 a děkanát. Toto podlaží je ustupující
a je z něj přes terasu přístup na střechu krčku i laboratoří, kde budou umístěny solární články pro studijní
účely.
Stavebně konstrukční řešení
Novostavba FEI, VŠB-TUO v Ostravě – Porubě bude budova půdorysně členitá několika křídly jednotlivých
částí objektu. Bude mít čtyři až pět nadzemních a jedno podzemní podlaží, konstrukční výšky jednotlivých
pater jsou navrženy 3,5 m v suterénu a 4,0 m v nadzemních podlažích. Suterénní podlaží bude využíváno
jednak pro parkování osobních vozidel, jednak pro technické zázemí objektu a archiv, v nadzemních
podlažích budou situovány kanceláře, učebny, sociální zařízení a sklady.
Nosný systém objektu je navržen jako monolitický železobetonový skelet doplněný nosnými ztužujícími
stěnami samostatnými nebo stěnami komunikačních jader. Základní modulový systém sloupů a stěn je
navržen 3,6, 6,0 a 7,0 m v obou směrech, v místech obloukových a šikmých půdorysných částí budou osové
vzdálenosti proměnné. Stropní desky budou provedeny z monolitického železobetonu jako bezhřibové,
v místě okrajů desek, otvorů, výškových zlomů nebo koncentrovaných zatížení budou doplněny ztužidly,
trámy nebo průvlaky. Konstrukce tří křídel s posluchárnami bude tvořena buď ocelovými nebo
železobetonovými rámy jako nosnými prvky opláštění.
Založení svislých nosných konstrukcí, tedy sloupů a stěn se zejména s ohledem na geologickou stavbu
území, koncentraci zatížení do skeletových sloupů a také z důvodu minimalizace sedání jednotlivých částí
objektu, zejména v místě dilatací různě vysokých částí, předpokládá na pilotových základech, tedy
velkoprůměrových pilotách samostatných nebo skupinách pilot spojených železobetonovou převázkou. Přes
piloty bude provedena ztužující monolitická železobetonová deska tvořící společně s obvodovými stěnami
základovou vanu suterénu objektu.
Prostorová tuhost budovy bude zajištěna jednak svislými stěnami ztužujících komunikačních jader a stěnami
obvodovými a případně také rámovým účinkem spojení svislých nosných konstrukcí a stropů, ztužidel a
průvlaků.
Celý objekt bude z důvodu půdorysného rozsahu rozdělen dilatačními spárami na menší dilatační části pro
eliminaci teplotních přetvoření a také deformací od reologických účinků železobetonových konstrukcí.
Situace stavby je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz přílohy č. 2 Situace stavby).
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Inženýrské sítě
Připojení na vodovod
Nově navržené rozvody vody pro objekt budou napojeny na vodovodní přípojku. Vodovodní přípojka je
navržena v profilu DN 80 z polyetylenových trubek PE 100 D 90 x 5.4 mm a bude napojena na stávající
vodovodní řad LT DN 100 v blízkosti projektovaného objektu FEI. Trasa přípojky bude upřesněna v situaci
pro ÚŘ.
V objektu budou požární hydranty typu D se stálou hadicí dl. 30 m. Pro napojení požárních hydrantů je
navržena samostatná stupačka požární vody.
Připojení na kanalizaci
Z důvodu omezených kapacit stávající kanalizační sítě je nutno počítat s rozdělením odváděných vod.
Část odpadních vod z prvé části objektu (13 l/s) bude svedena do revizní šachty ∅ 1000 na stoce BET DN
300 (stoka A) ve správě OVaK a.s.
Část odpadních vod z prostřední části objektu (37 l/s) bude svedena do revizní šachty ∅ 1000, která bude
osazena na areálové stoce KAM DN 400 (stoka B).
Část odpadních vod (90 l/s) z levé části objektu včetně odvodnění navrženého parkoviště s osazeným
odlučovačem ropných látek bude svedena do stoky BET DN 300 (stoka C) ve správě OVaK a.s. v ulici Dr.
Slabihoudka.
Podle požadavku provozovatele je jednotná kanalizace navržena z kanalizačních kameninových trub
hrdlových DN 300 s pryžovým těsněním.
Revizní kanalizační šachty jsou navrženy betonové prefabrikované ∅ 1000, tloušťka stěny 120 mm,
s přechodovou skruží 1000/600, s ocelovými stupadly s plastovým povlakem a litinovým poklopem ∅ 600
mm s betonovou výplní typ BEGU –R-1 EN 124 – třídy D400 s odvětráním. Průtočná část dna (kyneta) a
nástupnice bude opatřena kameninovou výstelkou.
Vypouštěné odpadní vody budou splňovat podmínky předepsané kanalizačním řádem.
Připojení na zdroj el. energie
Elektro – základní napájení
Napájení el. energii bude ze sítě ČEZ z distribuční sítě 10kV. Místo napojení a trasa kabelové smyčky budou
upřesněny v dalších stupních projektové dokumentace.
Elektro – záložní napájení
Pro náhradní napojení při výpadku hlavního napájení se instaluje náhradní zdroj - diesel agregát o výkonu
440 KVA. Tento náhradní zdroj bude při výpadku hlavní sítě zálohovat požadované zařízení dle požární
zprávy (např. evakuační výtahy) a zařízení nutné pro provoz zařízení (např. čerpadla UT, nouzové osvětlení).
Připojení na plyn
Není uvažováno.
Připojení na teplovod
Areál bude napojen na teplovod provozovaný firmou DALKIA jako zdroj energie pro vytápění a VZT.
V případě pokrytí energetických potřeb tepelnými čerpadly by se tato přípojka nemusela realizovat.
Napojení na dopravní infrastrukturu
Nově navržený objekt Fakulty elektrotechniky a informatiky se nachází v areálu Vysoké školy báňské
v Ostravě – Porubě a je dopravně napojen na stávající obslužnou komunikaci v areálu VŠB. Tato vozovka je
napojena na místní obslužnou komunikaci v ul. Dr. Slabihoudka, jež zajišťuje připojení k nadřazené městské
sítí – sběrné komunikaci v ul. 17. Tato ulice přenáší rovněž trasu silnice I. tř. I/47. Veškeré komunikace
vyhovují jak stávajícím dopravním zátěžím, tak zátěžím výhledovým po výstavbě objektu FEI.
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Vyhovující je rovněž obsluha areálu městskou hromadnou dopravou – ulicí 17. listopadu jsou vedeny 4
tramvajové linky, další 3 linky autobusové MHD jsou vedeny ul. Dr. Slabihoudka a ul. 17. listopadu.
Vzdálenost zastávek od hlavního vstupu se pohybuje mezi 200 – 350 m, přístup je zajištěn chodníky podél
komunikací, příp. samostatnými pěšími trasami.
Vjezd na odstavné parkoviště při novém objektu FEI je veden ze stávající obslužné komunikace v areálu.

Základní údaje o provozu, výrobním programu a technologii
Jedná se o Fakultu elektrotechniky a informatiky VŠB - TUO. Předpokládá se běžný VŠ provoz – přednášky,
semináře, konzultace, práce v laboratořích, vědecká práce studentů a pedagogů v příslušném oboru.
Předpokládaná kapacita je 250 zaměstnanců a 3500 studentů. Při zaplnění všech výukových prostorů bude
v objektu součastně max. cca 1700 až 1800 studentů.
Speciálními výukovými a vědeckými pracovišti je úsek čtyř tzv. těžkých laboratoří se zdrojovnou. Tyto
prostory umístěné v nejnižším podlaží učebnového bloku budou mít speciální technologické vybavení, které
bude tvořit samostatný provozní soubor. Stručně o vybavení těchto prostor:
Laboratoř elektrických regulovaných pohonů - umístění dynamometrů, těžkých zvedacích
pracovních stolů, elektrických motorů, měřicích panelů.
Laboraroř výkonových polovodičových systémů - výkonových polovodičových systémů, elektrických
motorů, měřicích panelů.
Laboratoř průmyslové elektroniky - umístění modelů technologických linek s elektrickými
regulovanými pohony a řídicími systémy.
Laboratoř mechatronických systémů - umístění osobního vozidla pro laboratorní měření na dílčích
uzlech vozidla, brzdové válce, odsávání plynů z výfuku vozidla.
Zdrojovna - umístění statických a točivých zdrojů el. energie pro potřeby měření na el. strojích a
přístrojích, a to jak střídavého, tak stejnosměrného proudu.
V ostatních směrech se jedná o běžný provoz moderní vysoké školy se snahou o aplikaci nejnovějších
provozních technologií.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení výstavby:

březen roku 2009

Předpokládaný termín dokončení stavby:

v průběhu roku 2011

Předpokládaný termín zahájení provozu - výuky:

v průběhu roku 2011

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj:

Moravskoslezský

Moravskoslezský kraj
28. října 117
702 18 Ostrava

Obec:

Ostrava

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava

Městský obvod:

Poruba

Úřad městského obvodu Poruba
Klimkovická 55
708 56 Ostrava - Poruba

správní obvod obce s rozšířenou působností:

Ostrava

správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem:

Ostrava
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B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí
Územní rozhodnutí, stavební povolení. Příslušným stavebním úřadem je Úřad městského obvodu OstravaPoruba.

B.II.
ÚDAJE O VSTUPECH
(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)

B.II.1. Půda
Předmětem zájmu je území o celkové výměře 21.254 m2.
Areál záměru je situován na následujících pozemcích: p.č. 1738/1, 1738/41, 1738/40, 1738/4.
Záměr počítá s bezprostředním využitím pozemků (viz přehled v následující tabulce) v katastrálním území
Poruba (715174). Přehled dotčených pozemků uvádí následující tabulka.
Tab.: Dotčené pozemky

parcelní
číslo

druh pozemku

využití pozemku

BPEJ

výměra
(m2)

1738/1

Ostatní plocha

Jiná plocha

nemá

13.353

1738/41

Ostatní plocha

Zeleň

nemá

8.837

1738/40

Ostatní plocha

Zeleň

nemá

3.353

1738/4

Ostatní plocha

Zeleň

nemá

59.135

Záměr nezasahuje na plochy určené k plnění funkcí lesa.
Obrázek č. 4: Zákres areálu do katastrální mapy (bez měřítka)

Ochranná pásma
Nová budova fakulty se nenachází v ochranných pásmech vymezených územním plánem.
Staveniště se nachází mimo památkovou zónu.
V zájmovém území záměru se vyskytují pouze ochranná pásma technické infrastruktury: vodovod,
kanalizace, vedení el. energie, komunikace místního charakteru.
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B.II.2. Voda
(například zdroj vody, spotřeba)

Pitná voda
Ve fázi výstavby bude potřeba pitné vody řešena napojením na veřejný rozvod, event. dovozem balené pitné
vody.
Záměr je určen jako školské zařízení. Předpokládaný počet zaměstnanců činí 200 osob a studentů 1.800.
Potřeba pitné vody je uvedena v následující tabulce.
POTŘEBA PITNÉ VODY
denní potřeba
3

[m /den]
8,00

maximální hodinová potřeba
3

[m /hod.]
2,25

měsíční potřeba
3

roční potřeba

[m /měsíc]

[m3/rok]

160

1.900

Zdrojem pitné vody bude přípojka na veřejný rozvod pitné vody.

Technologická voda
Potřeba technologické vody je předpokládána pouze ve fázi výstavby. Odběr vody při výstavbě se vztahuje
zejména na následující činnosti:
−

výroba betonové případně maltové směsi

−

ošetřování betonu ve fázi tuhnutí a tvrdnutí.

Převážná část potřebného objemu betonové směsi bude na staveniště dopravována v automobilových
domíchávačích z místa výroby mimo prostor staveniště. Přímá potřeba provozní vody při výstavbě může být
pokryta odběrem z vodovodní sítě.
Po uvedení do provozu nebude mít záměr nároky na potřebu technologické vody.

Požární voda
Zdrojem požární vody bude vodovodní přípojka a rozvod pitné vody.

B.II.3. Surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Potřeba elektrické energie bude pokryta odběrem z veřejné distribuční sítě.
Navrhovaný objekt FEI bude napájen el. energií z nově zřízené trafostanice navržené jako tříprostorová –
rozvodna VN 10 kV, stanoviště transformátorů a rozvodna NN.
-

Transformátor č.1 o výkonu 800 kVA – pro osvětlení a zásuvkové spotřebiče,

-

Transformátor č.2 o výkonu 800 kVA – pro vzduchotechniku,

-

Transformátor č.3 o výkonu 1000 kVA – pro laboratoře a tepelná čerpadla.

Předpokládaný instalovaný příkon je do cca 2.600 kVA. Výkon náhradního zdroje (dieselagregátu) je
uvažován 440 kW.
Předpokládaná roční spotřeba el. energie - 1150 MWhod/ rok.

Zemní plyn
Zemní plyn nebude v rámci FEI využíván.

Tepelná energie
Nároky na tepelnou energii budou pokryty pomocí tepelných čerpadel. Uvažovaný příkon pro provoz
tepelných čerpadel je 300 kW. Potřebný výkon bude stanoven na základě podrobných bilancí potřeb tepelné
energie i chlazení a energetické auditu budovy v dalších fázích projektové přípravy stavby.

Vstupní suroviny
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Provoz FEI nevyžaduje žádné zvláštní vstupní suroviny, nebude zde realizována výroba. Hlavní náplní areálu
bude výuka a výzkum. Součástí bude provoz laboratoří zaměřených na elektrotechniku a informatiku, bez
nároků na významnější vstupy surovin.
Materiály pro běžnou údržbu a provoz budou v běžném množství bez významných přepravních či jiných
nároků. Potřeba strategických zdrojů přírodních surovin není uvažována.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Období provozu
Záměr představuje výstavbu vysokoškolského objektu fakulty elektrotechniky a informatiky v areálu Vysoké
školy báňské - Technické univerzity (VŠB TUO) v Ostravě - Porubě. Ze školského charakteru objektu
vyplývají celkově nízké dopravní nároky, které jsou následující:
počet parkovacích míst:

183 (z toho 5 pro osoby s omezenou schopností
pohybu)

osobní doprava:

do 320 příjezdů za den (a stejný počet odjezdů)

lehká nákladní a dodávková vozidla (do 3,5 t):

do 3 příjezdů za den (a stejný počet odjezdů)

těžká nákladní doprava:

nebude prováděna

Protože fakulta elektrotechniky a informatiky je umístěna v areálu VŠB již dnes (v různých prostorách, které
jsou k dispozici), včetně dojíždějících vyučujících a studentů, uvedené intenzity dopravy nebudou
představovat absolutní nárůst oproti současnému stavu. Jde o horní odhad skutečných nárůstů, které budou
pravděpodobně mnohem nižší.
Doprava bude probíhat prakticky výhradně v denní době pracovních dní.
Záměr je komunikačně napojen na vnitroareálový komunikační systém VŠB a dále na ulici Dr. Slabihoudka a
třídu 17. listopadu. Dopravní napojení respektuje koncepční dopravní řešení území.
Pro dopravu zaměstnanců i studentů se předpokládá významné využití městské hromadné dopravy, pěší
docházky resp. cyklistické dopravy.

Období výstavby
Pokud jde o dopravní nároky v období výstavby objektu, lze očekávat, že nepřekročí špičkově několik desítek
nákladních vozidel denně, běžně pak několik jednotek nákladních vozidel denně. Budou tedy srovnatelné s
intenzitami dopravy, očekávané v období provozu. Stavební doprava bude časově omezena na dobu
provádění stavebních a konstrukčních prací.

B.III.
ÚDAJE O VÝSTUPECH
(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění, kategorizace a množství odpadů, rizika havárií
vzhledem k navrženému použití látek a technologií)

B.III.1. Ovzduší
Období přípravy a výstavby
V průběhu stavebních prací bude docházet k zásahům do terénu a dalším stavebním pracím, při kterých
bude docházet k emisi prašných částic. Doba emise bude omezená, emitované množství bude značně
proměnné a bude závislé na aktuálních klimatických podmínkách.
Dalším zdrojem emisí budou motory stavebních strojů a mechanismů a vozidel obsluhujících stavbu.

Bodové zdroje znečišťování ovzduší
Součástí záměru není žádný bodový zdroj znečišťování ovzduší.
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Plošné zdroje znečišťování ovzduší
Jako plošný zdroj znečišťování ovzduší budou za provozu působit nově navržené parkovací plochy. Zdrojem
emisí budou osobní automobily využívající parkoviště o 183 parkovacích stáních a komunikace uvnitř areálu;
množství emisí z provozu parkoviště při uvažované maximální intenzitě dopravy uvádí následující tabulka.
tuhé látky

SO2

NOx

CO

org. látky

g/den

g/den

g/den

g/den

g/den

1,1

3,1

218,5

387,2

69,7

Liniové zdroje znečišťování ovzduší
Liniový zdroj znečišťování ovzduší bude představovat především osobní automobilová doprava zaměstnanců
a návštěvníků areálu VŠB, a nákladní doprava zajišťující zásobování a expedici. Předpokládaná emise
škodlivin1 při uvažované maximální intenzitě dopravy 320 osobních vozidel a 3 lehké nákladní automobily
přijíždějících za den (a stejný počet odjezdů) je uvedena v následující tabulce.
tuhé látky

SO2

NOx

CO

org. látky

kg/km.den

kg/km.den

kg/km.den

kg/km.den

kg/km.den

0,0001

0,0006

0,042

0,077

0,014

B.III.2. Odpadní vody
(například přehled zdrojů odpadních vod, množství odpadních vod a místo vypouštění, vypouštěné znečištění, čistící zařízení a jejich
účinnost)

Srážkové odpadní vody
Záměr předpokládá rozšíření stávajících zpevněných a zastavěných ploch areálu. Zdrojem odtoku srážkových
vod budou srážky spadlé na zpevněné plochy komunikací, parkoviště, chodníky a na střechu objektu.
Bilance dešťových vod
- střecha

- 4.323 m2

- zpevněné plochy

- 8.578 m2

- zeleň

- 8.350 m2

Q = ψ * Ss * qs = ( 0,9 x 0,4323 + 0,7 x 0,8578 + 0,1 x 0,835 ) x 128 = 137 l/s
Q – průtok dešťových vod v l/s
ψ - součinitel odtoku
Ss – plocha povodí stoky v ha
qs – intenzita směrodatného deště uvažované periodicity v l/s.ha
Objem srážek zachycených na plochách komunikací a provozních objektů v průměrném klimatickém roce lze
přiblížit pomocí vztahu:
Q=F×ψ×h
kde:
Q
je
F
je
ψ
je
h
je

průměrný roční objem odtoku srážkových vod [m3]
zastavěná plocha [m2]
odtokový koeficient [ ]
průměrná roční výška srážek [m]

Srážkové vody zachycené na nových zpevněných plochách budou odváděny do veřejné kanalizace,
zakončené na městské ČOV. Průměrný odtok do kanalizace (jedná se o podpůrnou hodnotu představující
hypotetický rovnoměrný odtok zachyceného objemu vod během časového úseku 1 rok) lze přiblížit pomocí
vztahu:
q = Q/t

1

Pro výpočet byly použity emisní faktory dle MEFA 02.
STRANA 15 z 47

VŠB – TUO Nová budova fakulty elektrotechniky a informatiky
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

kde:

q
Q
t

je průměrný odtok z povodí kanalizace [l.s-1]
je průměrný roční objem odtoku srážkových vod [ l ]
je 1 rok [31 536 000 s]

- F1 = 4323 m2
- F2 = 8578 m2
- F3 = 8350 m2
-

ψ1 = 0,9
ψ2 = 0,7
ψ3 = 0,05
h = 0,7018 m

plochy střech, odvodněné do kanalizace
plochy komunikací a odstavné plochy, odvodněné do kanalizace
plochy kryté vegetací
plochy střech
plochy komunikací
plochy kryté vegetací
(srážkoměrná stanice Mošnov, průměr 1961-1990)

Celkový roční objem odtoku do kanalizace pak činí:
Q1 = F1 × ψ1 × h = 4323 × 0,9 × 0,7018 = 2 730,493 m3
Q2 = F2 × ψ2 × h = 8578 × 0,7 × 0,7018 = 4214,028 m3
Q3 = F3 × ψ3 × h = 8350 × 0,05 × 0,7018 = 293,002 m3
Q = Q1 + Q2 + Q3 = 2730,493 + 4214,028 + 293,002 = 7237,523 m3
q = Q/t = 7 237 523/31 536 000 = 0,229500 ≈ 0,23 l.s-1.
Navýšení stávajícího odtoku srážkových vod z areálu školy v důsledku rozšíření zpevněných ploch bude činit
v průměrném klimatickém roce zhruba 7 200 m3. Tomu odpovídá průměrný odtok ve výši 0,23 l.s-1.
Kvalita vod odvedených ze střech bude odpovídat kvalitě srážkové vody.
Běžná kvalita vod z povrchu komunikací a manipulačních ploch odpovídá kvalitě srážkových vod. V minimální
míře může dojít k navýšení obsahu ropných látek (ukazatel NEL) v důsledku splachů případných úkapů
z povrchu komunikace. V zimním období bývá významnou příčinou snížení kvality vod z komunikací chemická
údržba silnic (navýšení koncentrací Cl-).
Parkovací plocha o rozloze cca 2.320 m2 bude zajištěna odlučovačem ropných látek. Odtok z parkovací
plochy bude činit:
Q = F × ψ × h = 2320 × 0,7 × 0,7018 = 1 139,723 m3 ≈ 0,036 l.s-1
Pro předčištění srážkových od z ploch parkovišť bude navržen odlučovač lehkých kapalin. Předčištěné vody
budou vypouštěny do veřejné kanalizační sítě, která je zakončena na ÚČOV Ostrava. Vody musí splňovat
limity znečištění stanovené kanalizačním řádem.

Odpadní vody splaškové
Předpokládaná produkce splaškových odpadních vod odpovídá předpokládané potřebě pitné vody:
PRODUKCE ODPADNÍCH VOD SPLAŠKOVÝCH
průměrná denní produkce
3

-1

8,00 m /den (≈ 0,1 l.s )

měsíční produkce
3

160 m /měs.

roční produkce
1.900 m3/rok

Splaškové odpadní vody z objektu FEI budou odváděny do veřejné kanalizace a následně na ÚČOV Ostrava.

Odpadní vody technologické
Posuzovaný záměr je bez produkce odpadních vod technologických.

Čistící zařízení, recipient
Během provozu areálu budou jako vody se změněnou kvalitou produkovány splaškové vody a srážkové vody
zachycené na parkovacích stáních. Tyto vody budou odváděny do stávající kanalizace s vyústěním na ÚČOV
Ostrava. K předčištění vod z parkovacích stání bude instalován odlučovač lehkých kapalin.

STRANA 16 z 47

VŠB – TUO Nová budova fakulty elektrotechniky a informatiky
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

B.III.3. Odpady
Produkce odpadů při výstavbě bude odpovídat charakteru a rozsahu stavby. Půjde o běžné druhy odpadů ze
stavební činnosti bez nadměrného množství nebezpečných odpadů. Při výstavbě lze předpokládat produkci
následujících druhů odpadů:
Číslo odpadu

Název odpadu

Kategorie

ODPADNÍ OBALY
15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

15 01 02

Plastové obaly

O

15 01 03

Dřevěné obaly

O

15 01 04

Kovové obaly

O

15 01 06

Směsné obaly

O

15 01 07

Skleněné obaly

O

15 01 09

Textilní obaly

O

15 01 10

Plast., skleněné či kovové obaly obsahující zbytky nebezpečných látek či těmito látkami
znečištěné ( barvy, tmely, atd.)

N

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY
17 01 01

Beton

O

17 01 02

Cihly+ omítky

O
O

17 02 01

Dřevo

17 02 02

Sklo

O

17 02 03

Plasty - podlahové PVC, Pe

O

17 03 03

Výrobky z dehtu (izolační lepenky)

N

17 04 05

Železo a ocel

O

17 04 11

Kabely elektro

O

20 01 21

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

N

KOMUNÁLNÍ ODPADY
20 01 01

Papír, lepenka

O

20 01 02

Sklo

O

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

Předpokládaná produkce odpadů za provozu FEI je souhrnně uvedena v následující tabulce.
Tab.: Předpokládaná produkce odpadů z údržby budov

Zatřídění odpadů

Místo produkce

Způsob odstranění

Orientační
množství t/r

13 05 07

Zaolej. voda z odluč. oleje

kat. N

OLK

ČOV

1

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

kat. O

Administrativa

Sběr odpadů

6

15 01 02

Plastové obaly

kat. O

Administrativa

Sběr odpadů

1,5

15 02 03

Čistící tkaniny, filtrační materiály

kat. O

Filtrace vzduchu

Spalovna

0,2

20 01 21

Zářivky apod.

kat. N

Údržba osvětlení

Odstranění

200 ks

16 02 14

Vyřazená zařízení neuvedená pod
Kat. O
č. 16 02 09 a 16 02 13

Výuka, laboratoře

Využití

1

20 01 36

Vyřazené elektrické a elektronické
zařízení neuvedené pod č. 20 01 Kat. O
21, 20 01 23 a 20 01 35

Údržba, výuka,
laboratoře

Využití

1

20 02 01

Biol. rozl. odpad ze zahrad

Kat. O

Údržba

Využití

1

20 03 01

Směsný komunální odpad

Kat. O

Administrativa, sklady

Skládka

15

20 03 03

Uliční smetky

Kat. O

Údržba

Spalovna

0,1
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Odhadnutá druhová i množstevní produkce odpadů je stanovena orientačně podle účelového charakteru
záměru. Upřesnění produkce odpadů bude provedeno v následných fázích přípravy a realizace stavby.
Povinnosti původce odpadů jsou určeny zákonem č. 185/2001 Sb. a dalšími prováděcími předpisy platnými
v oblasti odpadového hospodářství.
Způsoby využití a odstraňování odpadů budou odpovídat běžným podmínkám v regionu a musí respektovat
platnou legislativu. Provoz areálu bude využívat stávajících zařízení a nevyžaduje výstavbu nových kapacit na
využití nebo odstraňování odpadů.

B.III.4. Ostatní
Hluk
Hlavní náplní objektu FEI bude výuka a výzkumná činnost bez významných zdrojů hluku.
Součástí záměru nejsou žádné významné zdroje technologického hluku do venkovního prostoru. Školský
objekt nebude zdrojem technologického hluku. Do venkovního prostoru budou orientována pouze běžná
technická zařízení budov (vytápění – tepelná čerpadla, vzduchotechnika, klimatizace apod.); hlukové emise
těchto zařízení nepřekračují při vyústění do venkovního prostoru úroveň cca LA = 55 dB/5 m. Půjde o běžná
typová zařízení, bez významné emise hluku.
Dopravní provoz související se záměrem je ve smyslu platných Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku
z dopravy (Liberko, M.: 1991, novelizace 1996, 2004) považován za zdroj hluku z dopravy. Počet
přijíždějících vozidel do cca 320 osobních a 3 lehkých nákladních a dodávkových za den (a stejný počet
odjíždějících) vozidel přesahuje limitní hodnotu dle uvedených metodických pokynů, kde za zdroj hluku ve
venkovním prostředí je považována "doprava po pozemních komunikacích s intenzitou automobilové dopravy
vyšší než 30 osobních automobilů za hodinu, resp. automobilová doprava po těchže komunikacích, jejíž
hlukové imise jsou vyšší než hlukové imise, vyvolané intenzitou dopravy 30 osobních automobilů za hodinu".
Dopravní hluk vozidel obsluhujících záměr bude celkově velmi nízký a bude součástí celkového dopravního
hluku hlavních městských komunikací.
V období výstavby lze očekávat dočasné zvýšení hlukových hladin z důvodu provozu stavební dopravy a
stavebních mechanismů. Emisní hladiny hluku nejsou specifikovány, celkově však půjde o běžné zdroje.

Vibrace a záření
Zdroje vibrací nejsou uvažovány.
Zdroje ionizujícího a elektromagnetického záření nejsou uvažovány.

B.III.5. Rizika vzniku havárií
Záměr nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů.
Záměr nespadá do režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.
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ČÁST C

(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ)
C.I.
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Navržený záměr se nachází v západní části města Ostrava, západně od centra městského obvodu Poruba.
Pozemky vymezené pro prověřovaný záměr nejsou součástí zemědělské půdy a v současné době jsou
zatravněny. Navržený objekt Fakulty elektrotechnicky a informacity (FEI) je situován v jižní části celého
komplexu Vysoké školy báňské při ulici Dr. Slabihoudka, která tvoří jz. hranici. Z ostatních stran navazuje
objekt FEI na areál VŠB – TUO.
Průměrná nadmořská výška zájmového území je cca 265 m n.m.
Zájmové území představuje okraj městaké zástavby s přechodem do příměstské krajiny (západně). Okolní
území tvoří zástavba – školský areál VŠB-TUO (severně), areál Fakultní nemocnice (jižně) a bytová zástavba
(východně).
Širší okolí stavby a její poloha na území města jsou patrné z následujícího obrázku (viz příloha č. 1.2.).
Obr.: Zájmové území záměru (1:25 000)
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Území městského obvodu Ostrava - Poruba patří (dle sdělení č. 4 MŽP ČR uveřejněném ve věstníku částka 3
z března 2007) mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO).
Plochou záměru neprotéká žádný trvalý ani občasný povrchový tok, nenachází se na něm ani žádná vodní
plocha, prameniště či mokřad.
Území prověřovaného záměru se nachází mimo ochranná pásma zdrojů pitné vody.
Území prověřovaného záměru se nachází mimo chráněné oblasti přirozené akumulace vod.
Dotčené území se nenachází v zátopovém území.
Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. V území nejsou
vymezeny žádné prvky ochrany přírody a krajiny:


Záměr nezasahuje na plochy prvků územního systému ekologické stability, a to ani na lokální,
ani na regionální úrovni.



Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného významného krajinného prvku.



V zájmovém území se nenachází žádné zvláště chráněné území ani není dotčené území součástí žádného
zvláště chráněného území. Dotčené území neleží v národním parku nebo chráněné krajinné oblasti, v
dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní
památky nebo přírodní památky.



Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000.



Dotčené území není součástí přírodního parku.

Na dotčené území se nevztahuje zvláštní režim památkové ochrany.
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost navrhovaného
záměru.

C.II.
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Dotčené území se nachází v západní části městského obvodu Poruba, na plochách určených pro občanskou
vybavenost s určením pro školství. Plochy pro bydlení se nachází podél ulice 17. listopadu východně od
řešeného území. Počet obyvatel městského obvodu Poruba je 72.650 (31.12.2007), celkový počet obyvatel
města Ostravy je 323.177.

Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Území městského obvodu Poruba patří (dle sdělení č. 4 MŽP ČR uveřejněném ve věstníku částka 3 z března
2007) mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Důvodem pro zařazení do OZKO je překračování
limitu pro maximální denní koncentrace PM10 na celém území a průměrných ročních koncentrací PM10 na
5,9% území.
Nejbližší stanice imisního monitoringu je stanice ČHMÚ č. 125 Ostrava-Poruba, vzdálená od hodnocené
lokality cca 700 m. Hodnoty naměřené v roce 2006 uvádí následující tabulka.
Parametr
průměrná roční koncentrace (µg.m-3)
-3

hodnota ročního imisního limitu IHr (µg.m )
maximální naměřená 24hodinové koncentrace
(µg.m-3)

Oxid dusičitý
(NO2)

Oxid siřičitý
(SO2)

Tuhé látky - PM10

22,4

6,7

37,5

40

-

40

88,7

211,0

150,1
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datum naměření maxima v daném roce

10.1.

9.1.

13.1.

hodnota 24hodinového imisního limitu IHd
(µg.m-3)

-

125

50

maximální naměřená hodinové koncentrace
(µg.m-3)

-

-

-

-

-

-

200

350

-

datum naměření maxima v daném roce
-3

hodnota hodinového imisního limitu IHd (µg.m )

Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že v blízkosti měřící stanice dosahují koncentrace plynných škodlivin
podlimitní úrovně, tuhé znečišťující látky překračují limit pro maximální denní koncentrace.
Klimatické faktory
Z klimatického hlediska leží lokalita v klimatické oblasti MT 10, tedy v mírně teplé oblasti s následující
charakteristikou:
MT 10 - mírně teplé oblasti s dlouhým, mírně suchým a teplým létem, krátkým přechodným obdobím
s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá s krátkým
trváním sněhové pokrývky.
Další údaje shrnujeme v následující tabulce:
Číslo oblasti
Počet letních dnů
Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více

MT10
40 až 50
140 až 160

Počet mrazových dnů

110-130

Počet ledových dnů

30 až 40

Průměrná teplota v lednu

-2 až -3

Průměrná teplota v červenci

17 až 18

Průměrná teplota v dubnu

7 až 8

Průměrná teplota v říjnu

7 až 8

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více

100-120

Srážkový úhrn ve vegetačním období

400-450

Srážkový úhrn v zimním období

200-250

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

50 až 60

Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

120 až 150
40 až 50

Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Záměr se nachází na plochách školského areálu VŠB-TUO. Dominantní zdroj hluku v dotčeném území tvoří
dopravní provoz na tř. 17. listopadu a na ostatních městských komunikacích. Významné technologické zdroje
hluku se v území neuplatňují. Vlastní prostor záměru představuje poměrně klidovou zónu uvnitř areálu VŠBTUO, hluková situace je zde subjektivně vyhovující.
Nejbližší resp. nejvíce dotčenou hlukově chráněnou zástavbu tvoří areál a stavby Fakultní nemocnice
Ostrava, která se nachází jižně od záměru (na opačné straně ul. Dr. Slabihoudka). K tomuto prostoru je
vztaženo hodnocení hluku z provozu záměru (viz. část D tohoto oznámení).
V území nejsou provozovány zdroje radioaktivních výpustí do životního prostředí (s výjimkou
radiodiagnostického oddělení nemocnice, příslušně kontrolovaného). Úroveň elektromagnetického záření
nebyla zjišťována, lze předpokládat, že se nevymyká běžnému stavu, bez konfliktů s hygienickými limity.
Další závažné (negativní nebo pozitivní) fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit,
nebyly zjištěny.
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Povrchová a podzemní voda
Hydrologický popis území
Prověřovaný záměr se nachází v oblasti rozvodí hlavních povodí Opavy (2-02-03 - Opava od Moravice po
ústí) a Odry (2-01-01 - Odra po Opavu). Územím probíhá rozvodnice mezi dílčími povodími Pustkoveckého
potoka (hydrologické pořadí č. 2-02-03-027) a Porubky (hydrologické pořadí č. 2-01-01-139).
Obr.: Hydrologická situace (1:50 000)

Opava vzniká soutokem Černé a Střední Opavy ve Vrbně ve výšce 540 m n.m. a ústí zleva do Odry u Svinova
ve výšce 210 m n.m. Délka toku činí 118,6 km, plocha povodí 2088,8 km2, průměrný průtok u ústí 15,01
m3.s-1.
Řeka Opava je významným tokem podle vyhlášky MZ č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam
významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků.
Opava protéká 2,5 km sv. od lokality.
Řeka Odra pramení u Kozlova v Oderských vrších ve výšce 632 m n.m a ústí do Baltického moře ve
Štětínské, zálivu. Délka toku činí 861 km, průměrný průtok u ústí 610 m3.s-1.
Řeka Odra je významným tokem podle vyhlášky MZ č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných
vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků.
Správcem toku je Povodí Odry, s.p.
Porubka, hydrologické pořadí č. 2-01-01-139, pramení u obce Pustá Polom ve výšce 434 m n.m. a vlévá
zleva do Odry ve Svinově ve výšce 209 m n.m. Délka toku činí 17,8 km, plocha povodí 62 km2, průměrný
průtok u ústí 0,3 m3.s-1.
Porubka protéká ve směru ZSZ - VJV 1 km od lokality.
Vlastní lokalita záměru se nachází v prostředí městské zástavby, území je odvodňováno veřejnou kanalizací.
Na lokalitě ani v jejím blízkém okolí se nevyskytují žádné vodní toky nebo přirozené akumulace povrchových
vod.
Zátopová území
Záměr se nachází mimo zátopová území vodních toků.
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Vodní zdroje
Záměr se nachází mimo ochranná pásma vodních zdrojů.
Záměr se nachází mimo území chráněných oblastí přirozené akumulace vod (CHOPAV).
Hydrogeologická situace
Zájmové území náleží podle hydrogeologického rajónování ČR (Michlíček 1986) okrajové části rajónu 151 –
Fluviální a glacigenní sedimenty v povodí Odry. Jedná se o kvartérní hydrogeologický systém vázaný na
průlinově propustné prostředí fluviálních a glaciofluviálních sedimentů v údolí Odry a přilehlých plošin.
Průměrná mocnost kvartérního kolektoru se pohybuje řádově v prvých jednotkách metrů, koeficient filtrace
činí řádově 10-4 m.s-1. Podzemní vody rajónu jsou převážně kalcium-natrium hydrogenuhličitanového typu a
kalcium hydrogenuhličitan sulfátového typu.
V oblasti je kolektor užíván pouze k místním odběrům, zásobování aglomerace pitnou vodou je řešeno
z povrchových akumulací (Kružberk, Morávka, Šance).
Hydrogeologický režim skalního podkladu byl významně narušen důlní činností, která má díky nutnosti
odvodnění důlních děl silný drenážní účinek. Z neogénních sedimentů jsou významná pouze bazální klastika,
mocné převážně pelitické souvrství spodního badenu v jejich nadloží plní funkci hydrogeologického izolátoru,
který na území vzdouvá podzemní vody kvartérního systému.
Z kvartérních sedimentů mají v oblasti pro pohyb a akumulaci podzemních vod největší význam
glacilakustrinní a glacifluviální sedimenty kontinentálního zalednění. Jedná se o dobře propustné převážně
písčité souvrství, které v oblastech subglaciálních koryt dosahují značných mocností.
Dobře propustné fluviální sedimenty v jejich nadloží jsou ve významných akumulacích soustředěny v
údolních nivách velkých toků (Odra, Ostravice, Opava, Olše).

Půda
Pozemky dotčené výstavbou jsou v celém rozsahu vedeny jako plochy ostatní s využitím jako zeleň a jiné
plochy. Záměr nezasahuje na plochy zemědělské půdy, dotčené pozemky nepožívají ochrany zemědělského
půdního fondu.
Záměr nezasahuje na plochy určené k plnění funkcí lesa.
Na dotčených pozemcích nejsou podle katastru nemovitostí vymezeny kódy BPEJ, pozemkům nelze přiřadit
třídy ochrany ZPF.
Z uvedeného důvodu není podrobnější popis této složky prováděn.

Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologické poměry, charakter terénu
Podle geomorfologického členění České republiky (Demek 1984) náleží území stavby následujícím
morfologickým jednotkám:
-

provincie Západní karpaty
soustava Vněkarpatské sníženiny
oblast Severní vněkarpatské sníženiny
celek Ostravská pánev
okrsek Porubská plošina.

Lokalita záměru se nachází v okrajové části provincie Západní karpaty při jejím styku s provincií Česká
vysočina.
Celek Ostravská pánev tvoří jihozápadní část Severních vněkarpatských sníženin. Jedná se o rovinu a
plochou pahorkatinu o střední výšce 244 m n.m. a středním sklonu 1°38’. Převážná část je budována
akumulační rovinou s rozsáhlými říčními terasami a glacigenní akumulační plošinou. V důsledku těžby uhlí
budují reliéf celku rovněž významné antropogenní tvary – zejména haldy a poklesy.
Porubská plošina se nachází v západní části Ostravské pánve. Jedná se o plochou pahorkatinu tvořenou
akumulacemi fluvioglaciálních a eolických sedimentů.
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Lokalita záměru se nachází na jihovýchodních svazích místní elevace. Nadmořská výška terénu v místě
výstavby se pohybuje okolo 265 m n.m. Vlastní lokalita i její okolí se nachází v prostředí městské zástavby.
Geologické poměry
Na zájmovém území lze vymezit následující základní geologické jednotky:
-

moravskoslezské paleozoikum

-

kvartérní sedimenty.

Skalní podklad je na zájmovém území tvořen horninami svrchního karbonu jednotky jesenický kulm, které v
oblasti tvoří uhlonosné souvrství ostravské části hornoslezské pánve. Souvrství je charakteristické střídáním
uhlonosných vrstev a karbonatických pískovců, aleuropelitů, řídčeji slepenců.
Kvartérní pokryv je v oblasti tvořen sedimenty glaciálního, eolického a antropogenního původu. V širším okolí
lokality vystupují místy k povrchu glacifluviální štěrky a písky. Jejich nadloží je v okolí lokality záměru
budováno souvrstvím sprašových hlín.
Nerostné suroviny a přírodní zdroje
Záměr se nachází mimo území ložiskové ochrany.
Zhruba 1300 m jv. od lokality probíhá hranice CHLÚ č. 714400000 – Hornoslezská pánev. Jedná se o ložisko
černého uhlí, které je dobýváno podzemní těžbou.
Geologické nebo paleontologické památky nejsou v území registrovány.
Stabilita území, seismicita
Podle ČSN 73 036 "Seismická zatížení staveb" náleží zájmové území do seismicky klidné oblasti s rizikem
zátěže do 6° M.C.S.
Záměr se nachází mimo poddolované oblasti.

Fauna, flóra a ekosystémy
Dotčené pozemky se nacházejí v okrajové části města na volných plochách mezi plochami urbanizovanými (s
využitím pro občanskou vybavenost na straně jedné a bydlením na straně druhé). Vlastní pozemek je tvořen
převážně zatravněnými plochami zeleně.
Dotčené území nezasahuje do žádného přírodě blízkého nebo přirozeného vegetačního porostu. Takové
porosty jsou součástí ploch lesa západně od zájmového území, za hranicí urbanizovaných ploch.
Flóra i fauna zájmového území je ovlivněna využíváním pozemku. Na dotčených plochách se vyskytují
kosené travní porosty s lokálním výskytem dřevin keřového charakteru (vrba, svída, jalovec, škumpa)
malého rozsahu. Urbanizovaná část katastru je na živočichy chudá. Lze očekávat výskyt druhů běžných pro
daný typ prostředí - běžní zástupci hmyzu, hmyzožravci a drobní hlodavci, běžní zástupci ptactva.
V území není registrován výskyt žádného zvláště chráněného druhu rostlin nebo živočichů ve smyslu zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (v platném znění), ani takový výskyt nelze s ohledem na
charakter území předpokládat.
Řešené území není v územním ani funkčním střetu s žádným prvkem územního systému ekologické
stability. Na plochách lesa západně od zájmového území je vymezeno regionální biocentrum (ozn. 20). Jiný
prvek ÚSES není v zájmovém území vymezen. Řeka Odra procházející Ostravskou pánví, která je vymezena
jako nadregionálního biokoridor, je zcela mimo dosah možných vlivů záměru.
Na zájmové území nezasahuje žádné zvláště chráněné území (NPR, NPP, CHKO, PR, PP).
Nejbližší přírodní památka zřízená v r. 1993 Turkov leží severovýchodně od areálu VŠB ve vzdálenosti cca 2,5
km. V přibližně shodném směru (ssv) cca 3,5 km leží přírodní rezervace Štěpán.
V zájmovém území nejsou vymezeny žádné významné krajinné prvky. Mezi nejbližší VKP lze uvést lesní
porosty západně od zájmového území a vodní tok Porubka západně a jižně od zájmového území.
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Na plochách dotčených záměrem ani v jeho blízkém okolí není vymezen žádný registrovaný významný
krajinný prvek. V jižní části areálu Fakultní nemocnice na ploše parku je vymezen významný krajinný prvek.
Další registrované VKP jsou situovány v zástavbě (parky a veřejná zeleň) mimo dosah záměru.
Na území záměru nezasahuje žádná ptačí oblast, které jsou součástí soustavy Natura 2000.
V zájmovém území záměru není vymezena žádná evropsky významná lokalita.

Krajina
Zájmové území se nachází se v západní části města Ostravy. Jde o urbanizované plochy s převážně bytovou
zástavbou a vetšími plochami vybavenosti (zdravotnictví, školství). Řešené území se nachází na přechodu
urbanizovaných ploch (průmysl, sídelní zástavba a komunikace) a krajiny s převahou přírodních složek (lesní
porosty, regionální biocentrum).
Z hlediska krajiny lze dotčené území a jeho okolí charakterizovat jako zcela antropogenně přeměněnou
městskou krajinu, s omezeným zastoupením přirozených či přírodě blízkých prvků. Řešené území a jeho okolí
má v současné době charakter urbánní krajiny s převahou zastavěných ploch.
Přírodní park
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, v § 12 odst.1 definuje pojem
krajinného rázu. Na základě § 12 odst. 3 zákona může orgán ochrany přírody k ochraně krajinného rázu s
významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, který není zvláště chráněn podle části třetí
tohoto zákona, zřídit obecně závazným právním předpisem přírodní park a stanovit omezení takového využití
území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto území.
Do řešeného území ani jeho blízkosti nezasahuje žádný přírodní park.

Hmotný majetek a kulturní památky
Na řešeném území se nevyskytují žádné nemovité kulturní a historické památky. V prostoru se rovněž
nenachází žádná drobná solitérní architektura.
Část městského obvodu Poruba je vyhlášena jako památková zóna (od 1.3.2003). Jedná se o centrální část
městského obvodu východně od ulice 17. listopadu (s osou kolem Hlavní třídy). Zájmové území záměru je
mimo území památkové zóny.
Přímo v řešeném prostoru nejsou archeologické památky registrovány, archeologické nálezy na dotčených
plochách však nelze vyloučit.

Dopravní a jiná infrastruktura
Záměr se nachází ve městě Ostravě, městské části Ostrava - Poruba, v areálu Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava (VŠB). Komunikačně je záměr napojen na stávající obslužnou komunikaci v
areálu VŠB. Tato komunikace je napojena na ul. Dr. Slabihoudka a dále na tř. 17. listopadu.
Ulice Dr. Slabihoudka je obslužnou městskou komunikací funkční třídy C1, ve dvoupruhovém příčném
uspořádání. Je využívána pro obsluhu území (zejména VŠB a nemocnice). Intenzita dopravy zde není
sčítána, lze odhadnout, že nepřekročí cca 4.000 vozidel za 24 hodin.
Tř. 17. listopadu je sběrnou městskou komunikací funkční třídy B1, ve dvoupruhovém příčném uspořádání se
středovým tramvajovým pásem. Tvoří v současné době průtah silnice I/11 (v peáži se silnicí I/47) městem
Ostrava. Intenzita dopravy zde dosahuje cca 18.774 vozidel za 24 hodin, z toho cca 2833 nákladních (sčítání
ŘSD ČR, 2005).
Obě komunikace kapacitně vyhovují pro stávající i očekávaný provoz. Kapacitní problémy se však projevují v
ulici Opavské (a jejím pokračování ul. 28. října), zejména v křižovatce 28. října - Mariánskohorská
("u vodárny"), kde intenzita vjezdu ul. 28. října dosahuje cca 40.000 vozidel za 24 hodin. Jde však již o
prostor mimo dotčené území.
Umístění záměru a komunikační napojení je zřejmé z následujícího obrázku.
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Obr.: Schéma dopravní infrastruktury dotčeného území

Z koncepčních záměrů je nutno zmínit přeložku silnice I/11 (tzv. prodloužení Rudné ve směru na Opavu),
předpokládané územním plánem města. Prostoru záměru se však bezprostředně nedotýká (prochází jižně od
nemocnice). Tato přeložka vyřeší existující kapacitní problémy v ulicích Opavské a 28. října. Realizace je
plánována v období cca 2007 až 2010, tj. v době realizace záměru nové budovy FEI by již měla být přeložka
k dispozici.
Území záměru je velmi dobře obslouženo městskou hromadnou dopravou. Tř. 17. listopadu jsou vedeny 4
tramvajové linky (č. 7, 8, 9, 17), ul. Dr. Slabihoudka a tř. 17. listopadu 3 autobusové linky (37, 40, 58).
Vzdálenost zastávek od hlavního vstupu záměru se pohybuje mezi 200 - 350 m, přístup je zajištěn chodníky
podél komunikací, příp. samostatnými pěšími trasami.
Stav komunikační sítě a dopravní infrastruktury území je pro provoz záměru vyhovující.
V území je dostupná veškerá další nezbytná infrastruktura.

Jiné charakteristiky životního prostředí
Pro území nejsou dále specifikovány žádné charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny.

Územně plánovací dokumentace
Umístění nové budovy fakulty elektrotechniky a informatiky je v souladu s územním plánem města Ostravy.
Funkční využití dotčených ploch je specifikováno jako plocha OV – občanská vybavenost, s určením pro
školství (Š). Podrobnější vymezení regulativů dle územního plánu je následující.
Občanská vybavenost
Slouží: Občanské vybavenosti většinou vyššího necentrálního charakteru.
Funkční využití:
Vhodné
Obchod a služby: velkoplošné obchodní provozy, nákupní střediska, nevýrobní i výrobní služby,
opravny, servisy.
Administrativa.
Ubytování, stravování.
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Věda, výzkum: laboratoře, zkušebny, dílny, technologický park.
Školství (vysoké a střední školy), koleje, internáty.
Kultura: zařízení církevní, zábavní, výstavní, volnočasová, technická muzea.
Zdravotnictví: nemocnice, polikliniky, zdravotní střediska, hygienické stanice, lázeňské léčebny,
odborné léčebné ústavy, ústavy lékařské fakulty.
Sociální péče: domovy důchodců, ústavy pro tělesně a duševně postižené, rehabilitační střediska,
ubytovny bezdomovců, ubytovny pro migrující a nepřizpůsobivé občany charitativní zařízení.
Vězeňství a nápravná zařízení.
Výpravní budovy železničních a autobusových nádraží.
Příslušné komunikace obslužné, pěší, cyklistické, parkoviště, parkovací garáže.
Zeleň veřejná, ochranná.
Přípustné
Doplňující sportovní a rehabilitační zařízení.
Služby návštěvníkům, ubytovaným, pacientům, zaměstnancům
Nerušící drobná výroba.
Nezbytná technická vybavenost.
Nezbytné dílny a garáže údržby.
Hasičské stanice.
Benzinová čerpadla.
Vyjímečně přípustné
Byty nebo rodinné domky majitelů, správců, zaměstnanců.
Doplňující obytná zeleň, dětská hřiště, skleníky.
Situace záměru na podkladu Územního plánu města Ostravy je znázorněna na následujícím obrázku.
Obr.: Situace záměru na podkladu Územního plánu města Ostravy (bez měřítka)
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ČÁST D

(ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)
D.I.
CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD
JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI
Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Nedojde k negativním vlivům na obyvatelstvo. Záměr neprodukuje ve významné míře (tj. v míře, které by
způsobovaly přeslimitní vlivy) žádné škodliviny (znečištění ovzduší, hluk), které by mohly samy o sobě nebo
ve spojení s dalšími aktivitami v území vést k překračování příslušných hygienických limitů.
Na základě informací zjištěných v rámci zpracování oznámení lze předběžně vyloučit postižitelné negativní
důsledky na veřejné zdraví z následujících důvodů:


Z hlediska znečištění ovzduší není předpokládáno významné a objektivně zjistitelné navýšení stávající
imisní zátěže v blízkém i širším okolí stavby. V okolí stavby není očekáváno překračování imisních
limitů vlivem provozu posuzovaného záměru, významné zdravotní vlivy nejsou z tohoto titulu
předpokládány.



Významné a nadlimitní navýšení hlukové zátěže v důsledku realizace záměru není očekáváno. Vlivem
provozu záměru nedojde k překračování přípustných hodnot ekvivalentních hladin hluku u nejbližší
chráněné zástavby.



Záměr nebude zdrojem znečištění povrchových a podzemních vod, nebude rovněž zdrojem
kontaminace zemědělské půdy. Zdravotní rizika spojená s kontaminací podzemních či povrchových
vod nebo zemědělských plodin lze vyloučit.



Navýšení dopravy vlivem provozu areálu lze považovat za akceptovatelné a málo významné, v rámci
přirozeného kolísání, resp. růstu dopravy. Riziko úrazů spojené s provozem dopravních prostředků
nebude podstatně zvýšeno ani sníženo.



Záměr je situován na území ovlivněném antropogenní činností (areál VŠB, zatravněné plochy)
vyhrazené pro daný typ využití (občanská vybavenost - školství). Narušení psychické pohody není
předpokládáno.

Z uvedeného rozboru vyplývá celkově nízké ovlivnění obyvatel z hlediska potenciálních zdravotních vlivů
nebo rizik.
Přímé sociální dopady stavby lze hodnotit jako nízké pozitivního charakteru. Nová budova FEI podpoří trvalý
růst prestiže Vysoké školy báňské se zaměřením na perspektivní obory a v rámci města Ostravy bude
pozitivním prvkem.
Významné ekonomické dopady realizace záměru pro město a obyvatelstvo nejsou očekávány.
Záměr neomezuje stávající rekreační aktivity v území.

Vlivy na ovzduší a klima
Vliv provozu hodnoceného záměru na kvalitu ovzduší bude spočívat v ovlivnění emisemi vznikajícími při
provozu spalovacích motorů vozidel přijíždějících do areálu fakulty. Výtápění objektu bude řešeno tepelnými
čerpadly (s případným doplněním systémem CZT) a nebude tedy zdrojem znečišťování ovzduší.
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Pro vyhodnocení imisní zátěže oxidem dusičitým (NO2) byl zpracován orientační výpočet podle metodiky
SYMOS 97. Do výpočtu je jako zdroj znečišťování ovzduší zahrnuta doprava vázaná na nový objekt fakulty
elektrotechniky a informatiky, včetně provozu nového navrženého parkoviště. Výsledky tohoto výpočtu jsou
graficky znázorněny na následujících obrázcích.
Obr.: Vliv na imisní zatížení ovzduší

průměrné roční koncentrace NO2 (µg.m-3)

Z výše uvedeného obrázku je zřejmé, že nejvyšší průměrná roční koncentrace bude dosahována v prostoru
parkoviště v areálu a bude dosahovat hodnot do 0,1 µg.m-3, tedy cca 0,25% imisního limitu (LVr=40 µg.m-3).
V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže ještě nižší.
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Obr.: Vliv na imisní zatížení ovzduší

maximální hodinové koncentrace NO2 (µg.m-3)

Maximální hodinové koncentrace budou dosahovány v jihozápadní části areálu. Vypočtené koncentrace
dosahují hodnot do 0,5 µg.m-3, tedy cca 0,25 % imisního limitu (LVh=200 µg.m-3). V prostoru nejbližší
obytné zástavby bude příspěvek imisní zátěže hodnoceného záměru dosahovat cca 0,3 µg.m-3, tedy cca
0,15% imisního limitu (LVh=200 µg.m-3).
Jak je z výše uvedených výsledků výpočtu zřejmé, imisní příspěvek hodnoceného záměru je velmi nízký.
Proto, s ohledem na výše uvedené údaje, nepředpokládáme negativní dopady na nejbližší obytné objekty ani
významné ovlivnění kvality ovzduší v okolí navrhované stavby.
Z hlediska ovlivnění imisní zátěže tuhými znečišťujícími látkami očekáváme příspěvek ještě výrazně nižší –
v rámci záměru nebudou provozovány žádné významnější zdroje prašných emisí.
Ovlivnění klimatických podmínek a faktorů v území vlivem provozu nového objektu FEI v areálu VŠB není
předpokládáno.

Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Záměr nebude způsobovat přeslimitní hladiny hluku. Součástí záměru nejsou žádné významné stacionární
(technologické) zdroje hluku. Zdrojem hluku do venkovního prostoru budou u záměru pouze běžná technická
zařízení budov, tj. vzduchotechnika případně klimatizace, bez významného vlivu na okolí.
Dále je součástí záměru parkoviště pro 183 osobních vozidel s příjezdovou komunikací z ul. Dr. Slabihoudka.
Vliv dopravního provozu na nejbližší resp. nejvíce dotčený chráněný venkovní prostor (CHVP) nebo chráněný
venkovní prostor staveb (CHVPS), tj. areál a stavby Fakultní nemocnice Ostrava, je předmětem orientační
hlukové studie, jejíž výsledky jsou shrnuty v následujícím textu.
Výpočet je proveden pouze pro denní období, v noční době nebude záměr zdrojem hluku.
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Výpočtové body (viz. následující obrázek) a výsledky výpočtu jsou následující:
1 ... CHVP Fakultní nemocnice (centrální operační sály),
vzdálenost cca 120 m od záměru, očekávaná hladina hluku LAeq,16 h = 29,3 dB
2 ... CHVP Fakultní nemocnice (parkoviště, ústav patologie),
vzdálenost cca 40 m od záměru, očekávaná hladina hluku LAeq,16 h = 36,7 dB
3 ... CHVP Fakultní nemocnice (heliport, ústav soudního lékařství),
vzdálenost cca 100 m od záměru, očekávaná hladina hluku LAeq,16 h = 41,1 dB
4 ... CHVPS Fakultní nemocnice (lůžková část),
vzdálenost cca 200 m od záměru, očekávaná hladina hluku LAeq,16 h = 30,8 dB
5 ... CHVPS Fakultní nemocnice (dětský pavilon),
vzdálenost cca 150 m od záměru, očekávaná hladina hluku LAeq,16 h = 33,6 dB
Obr.: Výpočet hluku z dopravního provozu v areálu záměru na chráněný venkovní prostor

HLUK+ verze 7.11 normal
Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
Soubor: C:\MYNAR\PRACE\AKTUáLNí\205-07 VŠB OSTRAVA - FEI\PRACOVNí\FEI_1.ZAD
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 447.8; 177.6 | 29.3 |
0.0 | 29.3 |
|
|
| 2 |
3.0 | 472.8; 247.3 | 36.7 |
0.0 | 36.7 |
|
|
| 3 |
3.0 | 572.9; 205.8 | 41.1 |
0.0 | 41.1 |
|
|
| 4 | 20.0 | 441.5;
80.6 | 30.8 |
0.0 | 30.8 |
|
|
| 5 |
8.0 | 346.0; 284.0 | 33.6 |
0.0 | 33.6 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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Hygienické limity jsou (dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací) následující:

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku pro chráněný venkovní prostor (CHVP)
lůžkových zdravotnických zařízení činí LAeq,T = 50 dB v denní době a LAeq,T = 40 dB v noční době. Tento
limit je uplatňován u výpočtových bodů 1 až 3. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku
pro chráněný venkovní prostor staveb (CHVPS) lůžkových zdravotnických zařízení je uvažována
hodnotami LAeq,T = 45 dB v denní době a LAeq,T = 35 dB v noční době. Tento limit je uplatňován u
výpočtových bodů 4 a 5.
Z výsledků je zřejmé, že hygienický limit je prokazatelně dodržen ve všech výpočtových bodech, a to s velmi
značnou rezervou (je splněn dokonce i noční limit, jakkoli noční provoz nebude probíhat). S ohledem na
ostatní zdroje hluku v území (v případě nemocnice jde zejména o její vlastní parkoviště resp. heliport)
nebude záměr ovlivňovat akustickou situaci. V obrázku je dále vyznačen průběh limitní izofony
LAeq,T = 45 dB. Z něho je zřejmé, že limit platný pro stavby lůžkové části nemocnice je splněn prakticky již na
hranici záměru.
Celkové uspořádání prostoru nemocnice je vzhledem k záměru příznivé. K záměru přiléhají hlavní vstup do
nemocnice, parkoviště nemocnice, heliport, dále ústavy patologie a soudního lékařství. Stavby lůžkové části
nemocnice (tj. lůžková oddělení a dětský pavilon) se nacházejí ve vzdálenější poloze.
Celkově lze tedy shrnout, že možnost vzniku jakýchkoli přeslimitních hlukových vlivů je spolehlivě vyloučena.
Stejně tak vliv vibrací, záření nebo jiných fyzikálních či biologických faktorů je vyloučen.
Hluk ze stavební činnosti a související nákladní dopravy ovlivní hlukové hladiny v okolí záměru a příjezdových
komunikací celkově málo významným způsobem (tj. v rámci korigovaného limitu pro stavební práce), navíc
půjde o vliv dočasný a krátkodobý.

Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vlivy na povrchové vody

Vliv na charakter odvodnění, změny hydrologických charakteristik a jakost povrchových vod
Na lokalitě záměru se nenachází žádný vodní tok ani akumulace povrchových vod, záměrem není vyvolána
potřeba přeložky vodních toků nebo úprava jejich koryta nebo jiné přímé vlivy na vodní toky nebo nádrže.
Záměr předpokládá rozšíření stávajících zpevněných a zastavěných ploch areálu univerzity o zhruba 1,3 ha.
V současné době jsou plochy určené k zástavbě porostlé vegetací. Novou zástavbou nezpevněných ploch
dojde k navýšení přímého odtoku vod do kanalizace (a dále přes ČOV do toku Odry) na úkor
evapotranspirace a vsaku. Dle orientačních výpočtů (viz. část B oznámení) bude na zpevněných plochách
zachyceno v průměrném klimatickém roce zhruba 7.000 m3 srážkové vody ročně, tomuto objemu odpovídá
průměrný odtok z území ve výši 0,225 l.s-1.
Provozem záměru bude navýšena stávající produkce odpadních vod splaškových o zhruba 1.900 m3 ročně,
tomu odpovídá průměrný odtok ve výši 0,06 l.s-1. Splaškové vody budou odváděny prostřednictvím veřejné
kanalizační sítě na ÚČOV Ostrava a po vyčistění budou vypouštěny do řeky Odry.
Srážkové vody zachycené na střechách budov, povrchu komunikací a plochách parkovacích stání budou
odváděny do veřejné kanalizace. Z důvodu zajištění kapacity budou vody rozděleny do tří stok tak, aby
nedocházelo ke kapacitním problémům.
Vlivy na kvalitu povrchových vod nejsou předpokládány. Nové zpevněné plochy budou odvodňovány do
veřejné kanalizace, v areálu nebude nakládáno s nebezpečnými látkami. U srážkových vod z komunikací a
střech není předpokládána změna kvality. Srážkové vody z parkovacích ploch budou do kanalizace předávány
přes odlučovač ropných látek.
Záměr předpokládá navýšení produkce splaškových vod, které budou převedeny kanalizační sítí na městskou
ÚČOV a po vyčistění vypouštěny do toku Odry. S ohledem na kapacitu ČOV bude příspěvek splaškových vod
z provozu záměru zcela bez významu.
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S ohledem na absenci povrchových vod na lokalitě a skutečnost, že srážkové a odpadní splaškové vody jsou
odváděny veřejnou kanalizační sítí, nejsou uvažovány vlivy na kvalitu povrchových vod ani v případě
havarijního stavu.
Záměr lze hodnotit bez významných vlivů na povrchové vody. Výše uvedené změny charakteru odvodnění lze
hodnotit jako změny lokálního charakteru, malého významu. Vliv na hydrologické charakteristiky a jakost
povrchových vod je hodnocen jako velmi nízký a prakticky zanedbatelný.
Vlivy na podzemní vody

Změny hydrogeologických charakteristik, vliv na kvalitu podzemní vody
Realizace záměru bude bez přímých vlivů na podzemní vody. Výstavba ani provoz záměru nevyžaduje odběr
podzemní vody, není proto doprovázen vlivy spojenými s čerpáním podzemních vod.
Novou zástavbou části areálu dojde k málo významnému navýšení povrchového odtoku na úkor odtoku
podpovrchového nebo podzemního. Významný dopad této skutečnosti na úroveň hladiny podzemní vody
v širším okolí nejsou předpokládány.
Vlivy na hydrogeologický režim oblasti lze vyhodnotit jako vlivy lokálního charakteru, bez negativního projevu
a z hlediska ovlivnění poměrů v širším okolí lokality jako bezvýznamné.
Záměr je bez nároků na vypouštění odpadních vod nebo vod se změněnou kvalitou do vod podzemních,
záměr bude při běžném provozu bez vlivu na kvalitu podzemních vod.
Záměr nepřináší na území riziko zasažení podzemních vod kontaminací v důsledku mimořádného stavu, v
provozu záměru není předpokládáno nakládání s nebezpečnými látkami.
Vlivy na podzemní vody lze hodnotit jako nízké a málo významné s lokálním rozsahem.

Vlivy na vodní zdroje
Zdroje podzemních vod nebudou výstavbou ani provozem záměru dotčeny.
Záměr je lokalizován mimo ochranná pásma nebo dosah vodních zdrojů pro veřejné nebo individuální
zásobování pitnou vodou. Podmínky pro akumulaci, jímání a využívání podzemních vod jsou na lokalitě
záměru nepříznivé.

Vlivy na půdu
Záměr nevyžaduje zábor zemědělského půdního fondu – dotčené pozemky nejsou součástí zemědělské půdy
a nepožívají ochrany ZPF. Zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa není vyžadován.
Realizací záměru nebude narušeno zemědělské hospodaření ani organizace zemědělské půdy.
Záměr nepředstavuje riziko kontaminace půdy závadnými látkami. V provozu nebude nakládáno s
nebezpečnými látkami ve větším měřítku.
Vlivy na půdy v zájmovém území záměru lze hodnotit jako velmi nízké a prakticky zanedbatelné.

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vlivy na horninové prostředí a morfologické charakteristiky
Záměr je umístěn v prostředí městské zástavby a předpokládá rozšíření zpevněných a zastavěných ploch ve
stávajícím areálu VŠB v rozsahu cca 1,3 ha. Během výstavby nejsou předpokládány výkopové práce ve
velkém rozsahu. Výkopy pro založení objektů budou lokálně zasaženy přípovrchové vrstvy do hloubky v řádu
prvých metrů. S výstavbou nebudou spojeny terénní úpravy nebo zástavba v rozsahu, který by mohl narušit
morfologický charakter lokality.
Stavba předpokládá terénní úpravy místního rozsahu a relativně nízký objem výkopových prací. Realizace
vrtů pro tepelná čerpadla nebude mít negativní dopad na horninové prostředí. S výstavbou ani provozem
záměru nebudou spojeny významné vlivy na skladbu horninového prostředí, vrstevní sled nebo charakter.
Záměr nepředstavuje významné riziko pro kvalitu horninového prostředí.
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Vlivy na nerostné zdroje
Záměr není ve střetu se zájmy ložiskové ochrany. Realizace záměru nevyžaduje těžbu nerostných surovin ve
významném rozsahu. Zdroje nerostných surovin nebudou v důsledku přípravy nebo provozu záměru dotčeny.

Vlivy na jiné přírodní zdroje
Přírodní zdroje nebudou výstavbou ani provozem záměru narušeny či znehodnoceny. Poškození či ztrátu
geologických či paleontologických památek nelze předpokládat.

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Záměr bude realizován na ekologicky nestabilním území v prostředí městské zástavby na zatravněných a
kosených plochách. V dotčeném území není registrován výskyt biotopů zvláště chráněných druhů rostlin
nebo živočichů, nelze tudíž předpokládat přímé nebo zprostředkované ohrožení populací těchto druhů.
Záměr nevyžaduje zásah do žádné přírodní lokality, ani do osamocených vegetačních prvků. Vlivy na flóru a
faunu lze považovat za prakticky nulové.
Kácení dřevin v rámci výstavby nového objektu bude omezeno na porosty vyskytující se na vlastní ploše,
převážně keřového charakteru. Dřeviny po obvodu staveniště představují většinou mladé výpěstky a budou
v maximální míře chráněny před poškozením či zničením.
Záměrem není dotčen žádný prvek ÚSES. Záměr nekoliduje s významnými krajinnými prvky, jejichž ochrana
je obecně stanovena zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Není rovněž dotčen žádný
registrovaný významný krajinný prvek. Významné krajinné prvky v širším okolí záměru (les, vodní tok, parky)
nebudou záměrem nijak dotčeny.
Realizace záměru nepovede ke změně biotických charakteristik lokality. Dotčena budou pouze společenstva
vyskytující se na volné zatravněné ploše.
Odpady produkované z provozu nebudou na místě odstraňovány ani dlouhodobě ukládány.
Jiné vlivy na flóru a faunu (znečištění ovzduší, hluk) nejsou očekávány.
Realizací posuzovaného záměru nedojde k plošnému ovlivnění ekologické stability území.
Záměr se nenachází v žádném zvláště chráněném území, ani nemá významný vliv na žádnou evropsky
významnou lokalitu nebo ptačí oblast (Natura 2000). Vlivy na EVL a PO byly vyloučeny stanoviskem KÚ
Moravskoslezského kraje, OŽPZ, ze dne 22.10.2007 (viz příloha č. 3 Doklady).

Vlivy na krajinu
Záměr je umístěn volné ploše v areálu VŠB mezi ostatní zástavbou. Realizací záměru nedojde k významné
změně krajinného rázu, krajinné struktury či jiné krajinné charakteristiky.
Navrhovaný objekt bude měřítkem odpovídat okolním objektům (škola, nemocnice). Dopad realizace záměru
na krajinu lze označit málo významný a lokální.

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Vzhledem k absenci staveb a památek na území stavby není negativní ovlivnění předpokládáno.
Dotčené území lze charakterizovat jako území archeologického zájmu; výskyt archeologických nálezů nelze
na dotčených plochách vyloučit a po dobu výstavby (zemních prací) se doporučuje odborný archeologický
dozor.

Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Vliv na dopravní infrastrukturu je dán zejména související intenzitou dopravy, tedy počtem přijíždějících a
odjíždějících vozidel. Celková intenzita obslužné dopravy záměru činí nejvýše do cca 640 vozidel za den
(součet příjezdů a odjezdů), z toho cca 3 dodávková a lehká nákladní. Při celkovém pozaďovém zatížení tř.
17. listopadu v úrovni cca 18.774 vozidel za 24 hodin, z toho 2.833 nákladních je celkové přitížení vlivem
záměru do cca 3% celkových intenzit na tř. 17. listopadu, s ohledem na rozdělení dopravy do více směrů
ještě méně (max. do cca 1%). Tato hodnota nepředstavuje významné zatížení komunikační sítě a odpovídá
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přirozenému růstu resp. kolísání intenzit dopravy. Komunikace dotčeného území jsou schopny očekávané
intenzity dopravy přenést. Do území není vnášena těžká nákladní doprava.
Záměr respektuje dopravní rozvojové záměry v území.
S ohledem na skutečnost, že záměr je v souladu s územním plánem, nedochází k nárůstu zbytné dopravy.
Dochází k funkčnímu naplnění území, realizace záměru tak vylučuje v daném prostoru potenciální realizaci
záměrů jiných, avšak obdobných (školských apod.) a tedy i dopravními nároky srovnatelných.
Záměr neovlivňuje ostatní komunikace v území ani stávající pěší, cyklistické nebo jiné trasy.
V období výstavby lze očekávat zvýšený pohyb nákladní dopravy (v řádu nejvýše několika desítek vozidel
denně), tento vliv bude dočasný a relativně krátkodobý.
Záměr nemá dopad na stávající infrastrukturu v území. Budou využity inženýrské sítě v zájmovém území.

Jiné ekologické vlivy
Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané.

D.II.
ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Rozsah přímých negativních vlivů je prakticky omezen rozsahem stavby a navazující automobilovou
dopravou.
Mezi nejvýznamnější vlivy lze řadit tyto charakteristiky:
→ ovlivnění kvality ovzduší,
→ vlivy na povrchové a podzemní vody,
→ vlivy na horninové prostředí,
→ vlivy na hlukovou situaci,
→ vlivy na dopravu.
Ve všech uvedených charakteristikách jsou důsledky realizace záměru hodnoceny jako nízké a málo
významné, lokálního rozsahu. V ostatních složkách a charakteristikách životního prostředí jsou vlivy
hodnoceny jako zanedbatelné až nulové, objektivně neprokazatelné.
Vlivy přesahující platné limitní či hraniční hodnoty nejsou u posuzovaného záměru očekávány.

D.III.
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Nepříznivé vlivy na jednotlivé složky a faktory životního prostředí i sociální sféru v rozsahu přesahujícím
státní hranice jsou vyloučeny.

D.IV.
OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem, předpisů
a povolujících rozhodnutí. Nad tento rámec jsou doporučena následující opatření:
f při výstavbě bude věnována zvýšená pozornost:
−

omezování emise tuhých látek,
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−

stavu stavebních strojů a uložení stavebních materiálů s ohledem na prevenci případných úniků
s možností ohrožení kvality vod,

−

budou dodržována opatření pro prevenci úkapů nebo úniků ropných látek nebo jiných provozních
kapalin,

−

stání techniky je nutné účinně zajistit pro případ úniku závadných látek.

f systém nakládání se srážkovými vodami bude realizován podle projektového návrhu; vody z parkoviště
budou napojeny do veřejné kanalizace přes odlučovač lehkých kapalin; konkrétní podmínky pro
nakládání se srážkovými vodami stanoví příslušný vodoprávní úřad a správce kanalizace;
f odpadní vody splaškové budou odváděny do veřejné kanalizace se zakončením na ÚČOV; konkrétní
podmínky nakládání se splaškovými vodami stanoví příslušný vodoprávní úřad a správce kanalizace;
f jako součást stavby navrhnout výsadbu zeleně a vegetační úpravy dotčeného území; pro vegetační a
sadové úpravy navrhnout druhy odpovídající místním klimatickým podmínkám, přizpůsobit půdní poměry
jejich požadavkům; využít zejména druhy a kultivary dřevin, které jsou vhodné pro výsadbu v městském
prostředí; zajistit řádnou péči o veškerou zeleň na plochách náležejících k záměru včetně případných
dosadeb za uhynulé jedince;
f pro kompenzaci záboru plochy zeleně a vykácení stávajících dřevin bude navržena náhradní výsadba;
f instalovaná technologická zařízení budou splňovat obecné požadavky z hlediska emise hluku; při volbě
technologií záměru (vytápění, vzduchotechnika, klimatizace apod.) je nutno dbát běžných pravidel
protihlukové ochrany;
f v průběhu výstavby bude prováděn odborný archeologický dozor; v případě pozitivního archeologického
nálezu bude umožněn záchranný archeologický průzkum;
f za běžného provozu preferovat zimní údržbu zpevněných ploch a komunikací mechanickým způsobem
s omezením chemické údržby (chloridy);
f bude vypracován provozní řád, ve kterém budou
k vodohospodářským objektům a zařízením v areálu.

specifikovány

povinnosti

provozovatele

D.V.
CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
V průběhu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by
znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.
Dostupné informace jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí dostatečné.
Záměr (nová budova fakulty elektrotechniky a informatiky) není potenciálně významným zdrojem
znečišťování či poškozování životního prostředí. Charakter a umístění záměru nedává předpoklady vzniku
významných negativních vlivů na životní prostředí nebo veřejné zdraví. Stejně tak území, ve kterém se záměr
nachází (volná zatravněná plocha), není mimořádně citlivé na antropogenní zásahy. Z těchto důvodů je v
závěrech hodnocení možných vlivů na životní prostředí dostatečný prostor pro absorbování případných
neurčitostí.
Nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které by mohly zásadně ovlivnit závěry hodnocení, nebyly
identifikovány.
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ČÁST E

(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU)
E.I.
POPIS VARIANT ŘEŠENÍ STAVBY
Záměr je navržen v jedné situační variantě dané využitím dostupných pozemků. Lokalizace záměru proto
nebyla řešena ve více variantách.
Technické a technologické řešení záměru je navrženo v jedné variantě. Jiné varianty technologického řešení
záměru nebyly zvažovány ani prověřovány.
Umístění záměru je v souladu s funkčním vymezením plochy podle Územního plánu města Ostravy a
nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska územního plánování.

E.II.
POROVNÁNÍ VARIANT
Záměr je navržen v jediné realizační variantě. Alternativní variantou je varianta tzv. nulová, představující
nerealizaci stavby.
Nulová varianta v zásadě odpovídá ponechání plochy v současném využití.
Prosazování nulové varianty (bez činnosti) je na místě v případě činnosti zatěžující okolní prostředí nad
únosnou mez (překračování povolených limitů znečištění, devastace rozsáhlých území, likvidace cenných
ekosystémů, produkce značného objemu toxických odpadů, ohrožení lidského zdraví apod.). Žádný
z uvedených negativních důsledků nebyl u hodnoceného záměru identifikován.
Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr označit pro dané
území za únosný a přijatelný. Celková ekologická zátěž území nepřekročí vlivem záměru únosnou mez a
nedojde ke změně charakteru území. Využití území nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska územního
plánování a záměr je v souladu s platným Územním plánem města Ostravy.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze hodnotit jako
nízkou, bez zásadních a významných negativních dopadů.
Variantu realizace prověřovaného záměru lze z hlediska možných vlivů na životní prostředí považovat za
přijatelný způsob využití a rozvoje území.
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ČÁST F

(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE)
F.I.
MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE
Tématické mapové, obrazové a grafické přílohy, včetně fotodokumentace dotčeného území, jsou součástí
příloh tohoto oznámení.
Situační řešení záměru je dokladováno v přílohové části tohoto oznámení.

F.II.
DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
V rámci projektové přípravy bylo v předstihu zahájeno územní řízení k posuzované stavbě.
Vyjádření, která souvisejí se zájmy ochrany veřejného zdraví a životního prostředí, jsou součástí příloh
tohoto oznámení (příloha č. 3 Doklady).
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ČÁST G

(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU)
Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné a srozumitelné formě údaje o záměru a dále závěry
jednotlivých dílčích okruhů hodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí. Zájemcům o podrobnější
údaje proto doporučujeme prostudování příslušných kapitol oznámení.

G.I.
INFORMACE O ÚČELU OZNÁMENÍ
Toto oznámení je zpracováno v souladu s požadavky § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 216/2007 Sb., s
náležitostmi podle přílohy č. 3 zákona, a slouží jako základní podklad pro provedení zjišťovacího řízení podle
§ 7 tohoto zákona.
Účelem tohoto oznámení je poskytnout základní informace o charakteru záměru, o stavu dotčeného území a
o předpokládaných vlivech na okolní prostředí pro potřeby zjišťovacího řízení dle § 7 zákona. Své písemné
vyjádření k oznámení může zaslat každý na adresu příslušného krajského úřadu do 20 dnů ode dne
zveřejnění informace o oznámení. Souhrnné vypořádání všech písemných připomínek bude součástí
písemného závěru ze zjišťovacího řízení, který vydá příslušný úřad.

G.II.

INFORMACE O PROVĚŘOVANÉM ZÁMĚRU
Záměrem prověřovaným ve zjišťovacím řízení je nová stavba:
VŠB – Technická univerzita Ostrava, Nová budova fakulty elektrotechniky a informatiky
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona
č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 216/2007 Sb., je následující:

kategorie:
bod:
název:
sloupec:

II
10.6
Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře
nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.
B

Záměr je možné rozvěž zařadit do bodu:

kategorie:
bod:
název:
sloupec:

II
10.13
Tematické areály na ploše nad 5 000 m2.
B

Dle §4 odst. 1 písm c) citovaného zákona jsou předmětem posuzování záměry uvedené v příloze č. 1
k zákonu kategorii II a změny těchto záměrů, pokud změna záměru dosáhne vlastní kapacitou nebo
rozsahem příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a
rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry a
změny záměrů podléhají posuzování, pokud se ve zjišťovacím řízení stanoví, že mohou mít významný vliv na
životní prostředí.
Příslušným úřadem je Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
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V souladu se zařazením záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. je pro účely zjišťovacího řízení záměr
charakterizován následujícími údaji:
plocha řešeného území

21 254,0 m2

zastavěná plocha objektu

4 323,0 m2

navrhované chodníky a zpevněné plochy

3 914,0 m2

navrhované komunikace

2 344,0 m2

navrhované parkovací plochy

2 320,0 m2

navrhovaná zeleň

8 350,0 m2

počet parkovacích stání celkem:

183 stání pro OA

Celková plocha areálu VŠB – Technické univerzity Ostrava je v současné době 280 000 m2.
Záměr je umístěn v západní části města Ostrava, západně od centra městského obvodu Poruba.
kraj:

Moravskoslezský

obec:

Ostrava

katastrální území:

Poruba, 715174

Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.1.).
Obr.: Umístění záměru (1:50 000)

Stavba se nachází v západní části města Ostrava v areálu VŠB – TUO. Území staveniště je v současné době
volné bez zástavby.
Území určené k výstavbě nové fakulty elektrotechniky a informatiky se nachází přímo v areálu Vysoké školy
báňské v Ostravě - Porubě, v jeho jihozápadní části za stávající aulou a knihovnou. Jedná se o mírně svažitý
pozemek v současné době bez využití, s travnatým porostem, bez náletových dřevin. Pozemek se svažuje
k jihozápadu s výškovým rozdílem cca 4,5 m. Jižní část pozemku přiléhá k ulici Dr. Slabihoudka se zastávkou
MHD, východní stranu lemuje stávající vnitroareálová vozidlová komunikace. Dopravní obsluha areálu FEI
bude využívat napojení právě na tuto vozovku.
Nejvýznamnější kumulace vlivů se stávajícími aktivitami v území se projeví v dopravním zatížení příjezdových
komunikací. Součástí záměru jsou nové parkovací plochy zejména pro vozidla zaměstnanců a návštěvníků
fakulty.
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Záměr nevyvolává potřebu realizace jiných staveb kromě inženýrských sítí a nevede k významné kumulaci
vlivů v dotčeném území.
Území určené k výstavbě nové fakulty elektrotechniky a informatiky se nachází přímo v areálu Vysoké školy
báňské v Ostravě - Porubě, v jeho jihozápadní části za stávající aulou a knihovnou. Jedná se o mírně svažitý
pozemek v současné době bez využití. Pozemek byl v rámci areálu vybrán vedením TUO, protože má
vhodnou polohu a velikost pro umístění nové fakulty.
Navržená budova fakulty elektrotechniky a informatiky v areálu VŠB Ostrava se nachází v místě, které je pro
tento účel určeno územním plánem. Místo má sloužit pro situování občanské vybavenosti vyššího
necentrálního charakteru. Je mimo jiné vhodné pro vysoké a střední školy, koleje a internáty.
Situování záměru není navrženo ve více variantách.

Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení
Urbanistické řešení vychází z analýzy komunikačních a prostorových vazeb v areálu VŠB a reaguje na
skutečnost, že hlavní přístupové cesty od zastávky MHD v ul. 17. Listopadu, od Velké posluchárny a Menzy a
od Kolejí s protínají na severovýchodním okraji pozemku, určeného pro FEI. To vedlo k vytvoření nového
veřejného prostoru, který navazuje na komunikační prostor mezi Knihovnou a objektem laboratoří. Z tohoto
„náměstíčka“ je navržen hlavní vstup do objektu FEI a výhledově na ně může navázat nová pěší komunikace
k Velké posluchárně.
Parkoviště pro zaměstnance je navrženo v části pozemku přiléhající k ulici dr.Slabihoudka a je napojeno na
stávající obslužnou komunikaci. Z tohoto parkoviště bude pro zaměstnance možný přímý vstup do objektu.
Parkovací místa pro návštěvníky fakulty jsou navržena na jihovýchodním okraji pozemku, kolmo ke stávající
komunikaci.
V celém konceptu řešení má důležitou úlohu řešení zeleně a komunikační ploch tak, aby vznikly atraktivní a
využívané venkovní prostory.
Cílem architektonického řešení je vytvořit atraktivní objekt, který bude navenek zřetelně vyjadřovat svoji
funkci moderní školy, která se zabývá progresivními technologiemi. Hmota objektu bude členěna při
respektování vnitřních a vnějších vztahů s akcentací hlavního vstupu, a použití současných materiálů a
technologií.
Objekt se sestává z několika hmot, které navenek vyjadřují odlišnou vnitřní funkci. Je to jednak objekt tvaru
„U“, ve kterém jsou umístěny jednotlivé katedry, děkanát, studijní oddělení atd., s klidnou a jednoduchou
fasádou, kterou oživují venkovní žaluzie. Na část určenou pro katedry navazuje průchozí „krček“ se
seminárními místnostmi, který ústí do objektu lehkých a těžkých laboratoří a dalších učeben. Tento mírně
prohnutý objekt pro laboratoře má zcela jinak řešenou fasádu – řešení vychází z toho, že laboratoře a
počítačové učebny zde umístěné by neměly být přesvětleny, práce na monitorech nevyžaduje příliš mnoho
denního světla a slunce a to se na fasádě projevuje užšími, nepravidelně uspořádanými okenními otvory. Na
část kateder navazují přes společnou dvoupodlažní halu tři samostatné posluchárny, do této haly také vede
na severovýchodní straně hlavní vstup do objektu, zdůrazněný předsazenou střechou na štíhlých sloupech.
Na jihovýchodní straně jsou katedry propojeny částečně zasklenou galerií s únikovými schodišti, která
uzavírá prostor mezi nimi a vytváří tak atrium, přístupné i z haly poslucháren.
Objekt má v části určené katedrám pět nadzemních podlaží, ve spojovacím krčku a objektu laboratoří čtyři
nadzemní podlaží. Podzemní podlaží je pod laboratořemi a částečně pod katedrami, posluchárny jsou
dvoupodlažní. Nízká podlažnost byla zvolena především proto, že umožňuje dobré provozní propojení a
především vznik společných prostorů, které kromě role komunikace by měly sloužit i k neformálnímu
setkávání a diskuzím.

Zásady technického řešení
Dispozičně provozní řešení
Celá fakulta má dvě hlavní komunikační jádra se schodišti a výtahy, jeden je řešen jako evakuační a velikostí
kabiny bude dostatečně vyhovovat i pro stěhování nábytku. Jedno jádro je umístěno v objektu kateder a
poslucháren, druhé v objektu laboratoří. Ve všech podlažích je řešeno potřebné hygienické zázemí odděleně
pro studenty a pro pedagogy. V každém podlaží je také wc pro imobilní a úklidová místnost.
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1.PP – V objektu laboratoří jsou v tomto podlaží v jihovýchodní části umístěny těžké laboratoře,
zdrojovna, místnost pro správce objektu a údržbu a hygienické zázemí pro laboratoře. V severozápadní
části jsou garáže pro 20 vozidel a prostorem pro jízdní kola, trafostanice, rozvodny NN a náhradní zdroj.
Mezi těžkými laboratořemi a garážemi je vstup pro zaměstnance z parkoviště. V části pod krčkem a
vstupní halou jsou technické místnosti pro UT, VZT, SLP, centrální dílna, sklady, archiv a hygienické
zázemí, včetně sprch.
1.NP – Hlavní vstup do objektu, na který navazuje dvoupodlažní hala. Z ní je v 1.NP přístup ke
studijnímu oddělení, do Katedry 1 a do spojovacího krčku. Ve spojovacím krčku jsou seminární místnosti
a v objektu laboratoří lehké laboratoře. Prostory pod posluchárnami jsou využity pro wc, šatnu a zařízení
vzduchotechniky.
2.NP – Z druhého podlaží haly je přístup do poslucháren a do kateder 2 a 3. Katedry mají společné
prostory pro administrativu, sklad, copycentrum a zasedací místnost s čajovou kuchyňkou. Dále jsou
v každém křídle katedry dvě kanceláře cca 40 m2 (vedoucí katedry, profesoři) a 12 kanceláří cca 20 m2
(docenti – kancelář pro jednu osobu, odborní asistenti – kancelář pro dvě osoby). Spojovací krček a
laboratoře jsou dispozičně členěny obdobně jako v 1.NP. Posluchárny mají kapacitu 2x150 a 1x300
posluchačů a z důvodu požární bezpečnosti z nich budou únikové východy přímo na přilehlý terén.
3.NP – Katedry 4 a 5 jsou dispozičně řešeny stejně jako ve 2.np, hala již v tomto podlaží nepokračuje a
na severozápadní straně objektu kateder jsou umístěny prostory pro studenty doktorandského studia.
Prostor je navržen jako „open space“, předpokládá se, že bude členěn interierově podle aktuálních
potřeb. Spojovací krček a laboratoře jsou dispozičně členěny obdobně jako v 1. a 2.NP.
4.NP – je dispozičně shodné se 3.NP (katedry 6 a 7), pouze místo lehkých laboratoří jsou uvažovány
počítačové učebny.
5.NP – pokračuje pouze objekt kateder, je zde umístěna Katedra 8 a děkanát. Toto podlaží je ustupující
a je z něj přes terasu přístup na střechu krčku i laboratoří, kde budou umístěny solární články pro studijní
účely.
Stavebně konstrukční řešení
Novostavba FEI, VŠB-TUO v Ostravě – Porubě bude budova půdorysně členitá několika křídly jednotlivých
částí objektu. Bude mít čtyři až pět nadzemních a jedno podzemní podlaží, konstrukční výšky jednotlivých
pater jsou navrženy 3,5 m v suterénu a 4,0 m v nadzemních podlažích. Suterénní podlaží bude využíváno
jednak pro parkování osobních vozidel, jednak pro technické zázemí objektu a archiv, v nadzemních
podlažích budou situovány kanceláře, učebny, sociální zařízení a sklady.
Nosný systém objektu je navržen jako monolitický železobetonový skelet doplněný nosnými ztužujícími
stěnami samostatnými nebo stěnami komunikačních jader. Základní modulový systém sloupů a stěn je
navržen 3,6, 6,0 a 7,0 m v obou směrech, v místech obloukových a šikmých půdorysných částí budou osové
vzdálenosti proměnné. Stropní desky budou provedeny z monolitického železobetonu jako bezhřibové,
v místě okrajů desek, otvorů, výškových zlomů nebo koncentrovaných zatížení budou doplněny ztužidly,
trámy nebo průvlaky. Konstrukce tří křídel s posluchárnami bude tvořena buď ocelovými nebo
železobetonovými rámy jako nosnými prvky opláštění.
Založení svislých nosných konstrukcí, tedy sloupů a stěn se zejména s ohledem na geologickou stavbu
území, koncentraci zatížení do skeletových sloupů a také z důvodu minimalizace sedání jednotlivých částí
objektu, zejména v místě dilatací různě vysokých částí, předpokládá na pilotových základech, tedy
velkoprůměrových pilotách samostatných nebo skupinách pilot spojených železobetonovou převázkou. Přes
piloty bude provedena ztužující monolitická železobetonová deska tvořící společně s obvodovými stěnami
základovou vanu suterénu objektu.

Základní údaje o provozu, výrobním programu a technologii
Jedná se o Fakultu elektrotechniky a informatiky VŠB - TUO. Předpokládá se běžný VŠ provoz – přednášky,
semináře, konzultace, práce v laboratořích, vědecká práce studentů a pedagogů v příslušném oboru.
Předpokládaná kapacita je 250 zaměstnanců a 3500 studentů. Při zaplnění všech výukových prostorů bude
v objektu součastně max. cca 1700 až 1800 studentů.
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Speciálními výukovými a vědeckými pracovišti je úsek čtyř tzv. těžkých laboratoří se zdrojovnou. Tyto
prostory umístěné v nejnižším podlaží učebnového bloku budou mít speciální technologické vybavení, které
bude tvořit samostatný provozní soubor.
Stručně o vybavení těchto prostor:
Laboratoř elektrických regulovaných pohonů - umístění dynamometrů, těžkých zvedacích
pracovních stolů, elektrických motorů, měřicích panelů.
Laboraroř výkonových polovodičových systémů - výkonových polovodičových systémů, elektrických
motorů, měřicích panelů.
Laboratoř průmyslové elektroniky - umístění modelů technologických linek s elektrickými
regulovanými pohony a řídicími systémy.
Laboratoř mechatronických systémů - umístění osobního vozidla pro laboratorní měření na dílčích
uzlech vozidla, brzdové válce, odsávání plynů z výfuku vozidla.
Zdrojovna - umístění statických a točivých zdrojů el. energie pro potřeby měření na el. strojích a
přístrojích, a to jak střídavého, tak stejnosměrného proudu.
V ostatních směrech se jedná o běžný provoz moderní vysoké školy se snahou o aplikaci nejnovějších
provozních technologií.
Situace stavby a jejího okolí je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.2.).
Obr.: Situace stavby (1:10 000)
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G.III.
INFORMACE O VLIVECH NA OKOLNÍ PROSTŘEDÍ
V oznámení je hodnocen charakter a rozsah vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví, ovzduší, povrchové a
podzemní vody, půdu, geologické podmínky, rostlinná a živočišná společenstva, hlukovou a dopravní situaci,
kulturní a historické památky. Analýza možných vlivů vychází ze stávající situace těchto složek a faktorů
přírodního a sociálního prostředí, jejichž stručný popis je uveden v části C tohoto oznámení.
Z analýzy předpokládaných vlivů stavby vyplývá, že navýšení stávající zátěže dílčích složek lze hodnotit jako
nízké až zanedbatelné. Výstupy do životního prostředí (ovzduší, odpadní vody, hluk apod.) budou celkově
málo významné a nepovedou ke znečišťování nebo poškozování životního prostředí.
Nedojde k negativním vlivům na obyvatelstvo a veřejné zdraví. Záměr neprodukuje ve významné míře (tj. v
míře, které by způsobovaly přeslimitní vlivy) žádné škodliviny (znečištění ovzduší, hluk), které by mohly samy
o sobě nebo ve spojení s dalšími aktivitami v území vést k překračování příslušných hygienických limitů.
Z provedeného rozboru vyplývá celkově nízké ovlivnění obyvatel z hlediska potenciálních zdravotních vlivů
nebo rizik.
Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat za nízké a málo významné. Součástí záměru není
žádný bodový zdroj znečišťování ovzduší, vytápění objektu bude zajištěno tepelnými čerpadly, event.
doplněno systémem centrálního zásobování teplem. Vliv dopravy vázané na objekt nové budovy FEI na
kvalitu ovzduší v okolí stavby bude velmi nízký. Provoz záměru nebude příčinou překračování imisních limitů
v okolí stavby ani v širším území.
Záměr nebude způsobovat přeslimitní hladiny hluku. Součástí záměru nejsou žádné významné stacionární
(technologické) zdroje hluku. Zdrojem hluku do venkovního prostoru budou u záměru pouze běžná technická
zařízení budov, tj. vzduchotechnika případně klimatizace, bez významného vlivu na okolí. Vliv dopravy
vázané na provoz nové budovy FEI na hlukovou situaci v jejím okolí bude nízký. Z provedených výpočtů je
zřejmé, že hygienický limit bude prokazatelně dodržen ve všech výpočtových bodech (areál Fakultní
nemocnice), a to s velmi značnou rezervou. S ohledem na ostatní zdroje hluku v území (v případě nemocnice
jde zejména o její vlastní parkoviště resp. heliport) nebude záměr významněji ovlivňovat akustickou situaci.
Možnost vzniku jakýchkoli přeslimitních hlukových vlivů je spolehlivě vyloučena.
Významné ovlivnění hydrologických nebo kvalitativních charakteristik povrchových nebo podzemních vod
není očekáváno. Vliv na podzemní a povrchovou vodu v posuzované oblasti a širším okolí lze souhrnně
hodnotit jako nízký až zanedbatelný.
Vliv na půdu (zábor, kvalita) je hodnocen jako nevýznamný. Realizací stavby nedojde k záboru pozemků
zemědělské půdy ani ploch určených k plnění funkcí lesa.
Horninové prostředí ani přírodní zdroje nebudou záměrem negativně postiženy.
V území není registrován výskyt biotopů zvláště chráněných druhů rostlin nebo živočichů, nelze tudíž
předpokládat přímé nebo zprostředkované ohrožení populací těchto druhů.
Realizací záměru nedojde k prostorovému ani funkčnímu ovlivnění územního systému ekologické stability.
Záměr nekoliduje s významnými krajinnými prvky, jejichž ochrana je obecně stanovena zákonem č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Není rovněž dotčen žádný registrovaný významný krajinný prvek.
Záměr nekoliduje s žádnými zvláště chráněnými územími, evropsky významnými lokalitami nebo ptačími
oblastmi (Natura 2000).
V prostoru záměru se nenachází žádné architektonické a historické památky, které by mohly být záměrem
negativně ovlivněny.
Záměr nepovede k významnému zvýšení dopravní zátěže na přilehlých komunikacích. Celková intenzita
obslužné dopravy záměru činí nejvýše do cca 640 vozidel za den (součet příjezdů a odjezdů), z toho cca 3
dodávková a lehká nákladní. Celkové přitížení vlivem záměru je do cca 3% celkových intenzit na tř. 17.
listopadu, s ohledem na rozdělení dopravy do více směrů ještě méně (max. do cca 1%). Tato hodnota
nepředstavuje významné zatížení komunikační sítě a odpovídá přirozenému růstu resp. kolísání intenzit
dopravy.
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Záměr nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů.
Ve všech sledovaných oblastech (obyvatelstvo, ovzduší, povrchová a podzemní voda, půda, geofaktory,
fauna, flóra, ekosystémy, krajina případně jiné) jsou možné vlivy záměru výstavby a provozu nové budovy
Fakulty elektrotechniky a informatiky v areálu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava v k.ú.
Poruba přijatelně nízké. Záměr proto nepředstavuje zdroj významného negativního ovlivnění okolního území.
Souhrnné hodnocení
Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr označit
pro dané území za únosný a přijatelný. Celková ekologická zátěž území nepřekročí vlivem
záměru únosnou mez a nedojde ke změně charakteru území. Využití území nevyvolává žádné
střety zájmů z hlediska územního plánování a záměr je v souladu s platným Územním plánem
města Ostravy.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze
hodnotit jako nízkou, bez zásadních a významných negativních dopadů.
Variantu realizace prověřovaného záměru lze z hlediska možných vlivů na životní prostředí
považovat za přijatelný způsob využití a rozvoje území.
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ČÁST H

(PŘÍLOHY)
Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem tohoto oznámení.
Seznam příloh:
1. Mapové, obrazové a grafické přílohy
1.1. Situace širších vztahů 1:50 000
1.2. Situace okolí stavby 1:10 000
1.3. Hydrologická situace
1.4. Fotodokumentace
2. Situace stavby
2.1. Přehledná situace 1:2000
2.2. Celková situace 1:500
3. Doklady
- vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
- stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i zákona č. 114/1992 Sb.
- vyjádření dotčených úřadů v rámci územního řízení
- autorizace zpracovatele oznámení
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska záměru s územně plánovací dokumentace je
uvedeno v příloze č. 3 (Doklady):
Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta, zn.: ÚHA/7452/2007/Son ze dne 28.11.2007:
„Umístění navržené stavby VŠB – Technické univerzity na výše uvedených pozemcích je v souladu
s územním plánem. Hlavní architekt s jejím situováním souhlasí.“
Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., je uvedeno v příloze č. 3
(Doklady):
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, č.j.: MSK 156377/2007 ze
dne 22.10.2007:
„… realizace předloženého záměru nebude mít žádný vliv (dálkový ani přímý) na evropsky významné
lokality stanovené nařízením vlády č. 132/2005 Sb., ani ptačí oblasti.“

KONEC HLAVNÍHO TEXTU OZNÁMENÍ
Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na zpracování
oznámení se nachází v jeho úvodní části.
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Přehled použitých zdrojů
1. VŠB TUO, Nová budova FEI. Dokumentace pro územní řízení. Arch.Design, s.r.o., nedatováno
(koncept)

2. ÚP města Ostrava
3. Demek J. a kol.:

Zeměpisný lexikon ČSR – Hory a nížiny; ACADEMIA Praha 1987

4. Michlíček E:

Hydrogeologické rajóny ČSR - povodí Moravy a Odry, VÚV 1986

5. Pitter P. a kol.:

Zeměpisný lexikon ČSR – Vodní toky a nádrže; ACADEMIA Praha 1984

6. Svoboda J. a kol.:

Regionální geologie ČSSR; ÚÚG Praha 1964

7. Tabelární přehled: „Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech, Česká republika“ (2005)
8. Sčítání dopravy v roce 2005. Ředitelství silnic a dálnic ČR (www.rsd.cz)
9. Internetové zdroje: www.obce-mesta.cz., www.mmr.cz, www.ostrava.cz
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PŘÍLOHA 1

(MAPOVÉ, OBRAZOVÉ A GRAFICKÉ PŘÍLOHY)

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

VŠB - Technická univerzita Ostrava
Nová budova fakulty elektrotechniky a informatiky
1.1. SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHÙ

mìøítko 1:50 000

LEGENDA:
lokalizace zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

VŠB - Technická univerzita Ostrava
Nová budova fakulty elektrotechniky a informatiky
1.2. SITUACE OKOLÍ STAVBY

mìøítko 1:10 000

LEGENDA:
lokalizace stavby

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

VŠB - Technická univerzita Ostrava
Nová budova fakulty elektrotechniky a informatiky
1.3. HYDROLOGICKÁ SITUACE

výøez ze základní vodohospodáøské mapy ÈR , mìøítko 1 : 50 000

LEGENDA:
lokalizace zámìru

legenda tematického obsahu na následujícím listu

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

VŠB - Technická univerzita Ostrava
Nová budova fakulty elektrotechniky a informatiky
1.3. HYDROLOGICKÁ SITUACE - legenda

poznámka: Pøevzato podle “Základní vodohospodáøská mapa ÈR - SEZNAM MAPOVÝCH ZNAÈEK”; VÚV TGM 1998

VŠB - Technická univerzita Ostrava
Nová budova fakulty elektrotechniky a informatiky

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

1.4. FOTODOKUMENTACE

foto è. 1
pohled do prostoru navrené budovy FEI z jihu;
v pozadí stávající objekty VŠB - TUO

foto è. 2
pohled na øešené území ze severu;
vlevo stávající komunikace v areálu VŠB - TUO

foto è. 3
pohled na severní èást øešeného území od východu;
vpravo komunikace v areálu VŠB - TUO;
v pozadí vpravo objekty VŠB - Výzkumné energetické centrum

foto è. 4
pohled na západní èást øešeného území ze severu;
vpravo budova VŠB - TUO (N)

foto è. 5
pohled na øešené území jiním smìrem;
v pozadí objekty areálu Fakultní nemocnice

foto è. 6
pohled na øešené území od západu;
v pozadí objekty areálu VŠB - TUO a domy na tø. 17. listopadu
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1.4. FOTODOKUMENTACE

foto è. 7
pohled na jiní èást øešeného území ze západu;
v pozadí vpravo silnice v ul. Dr. Slabihoudka,
vlevo stávající parkovištì v areálu VŠB - TUO

foto è. 8
pohled do ul. Dr. Slabihoudka východním smìrem
(ke tø. 17. listopadu);
vlevo napojení komunikace z areálu VŠB - TUO

foto è. 9
stávající areálová komunikace, na kterou bude napojen objekt FEI;
pohled od ul. Dr. Slabihoudka

foto è. 10
ul. Dr. Slabihoudka - pohled západním smìrem od napojení
areálové komunikace VŠB - TUO

foto è. 11
pohled na køiovatku tø. 17. listopadu a ul. Dr. Slabihoudka

foto è. 12
tø. 17. listopadu - pohled severním smìrem od ul. Dr. Slabihoudka;
vlevo objekt VŠB - TUO

PŘÍLOHA 2
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