
 

 
 

BYTOVÉ DOMY KELTI ČKOVA  
SLEZSKÁ OSTRAVA  

 
 
 

Oznámení  
dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů  
(dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb.) 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
Zpracovatel oznámení : Ing.Jarmila Paciorková 
                                       číslo osvědčení 15251/3988/OEP/92 
Selská 43, 736 01 Havířov 
Tel/fax  596818570, 602749482 
 
Spolupracovali: 
OSA projekt s.r.o., Ostrava (zpracovatelé projektové dokumentace) 
Ing.Petr Fiedler(Rozptylová studie, 10/2006) 
 
05/2008 



 2

Obsah:                                                                                                      Strana: 
                                                                                                                            
A. Údaje o oznamovateli                5                                                        
 
B. Údaje o záměru              5                               
         
 I. Základní údaje                      5                                                                 
 
1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1         5 
2. Kapacita (rozsah) záměru          6 
3. Umístění záměru            6 
4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry  

(realizovanými, připravovanými, uvažovanými)      6 
5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu  

zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí   8 
6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru     9  
7. Výčet dotčených územně samosprávných celků     13 
8. Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č.1  

k tomuto zákonu         13 
9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst.4 a správních úřadů, 

které budou tato rozhodnutí vydávat       13 
 
 
II. Údaje o vstupech         14 
 
1. Zábor půdy         14 
2. Odběr a spotřeba vody        14 
3. Surovinové a energetické zdroje       15 
4.   Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu     18 
 
III. Údaje o výstupech          19 
 
1. Množství a druh emisí do ovzduší      19 
2. Množství odpadních vod a jejich znečištění     28 
3. Kategorizace a množství odpadů       29 
4. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií  31 
5.   Hluk          31 
 
C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území    39 
 
1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik  
      dotčeného území          39 
 
1.1 Dosavadní využívaní území a priority a jeho trvale udržitelného využívání 39 
1.2 Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů 39 
1.3 Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností    40 

- na územní systémy ekologické stability 
- na zvláště chráněná území 
- na území přírodních parků  
- na významné krajinné prvky  



 3

- na území historického, kulturního nebo archeologického významu 
- na území  hustě zalidněná  
- na územní zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží) 

 
2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném  
      území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny    42 
 
2.1 Vlivy na obyvatelstvo        42 
2.2 Ovzduší a klima         42 
2.3 Voda          44 
2.4 Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje     45 
2.5 Flóra, fauna a ekosystémy       46 
2.6 Krajina, krajinný ráz        47 
2.7 Hmotný majetek a  kulturní památky      49 
2.8 Hodnocení          49 
 
D. Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí   50 
 
1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti  
      a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence  
       a vratnosti)         50 
2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci   51 
3. Údaje o možných vlivech přesahujících státní hranice    53 
4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci  
      nepříznivých vlivů        52 
5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které  
      se vyskytovaly při specifikaci vlivů      53 
 
E. Porovnání variant řešení záměru (pokud byly předloženy)   53 
 
F. Doplňující údaje         53 
 
1. Mapová a jiná dokumentace, týkající se údajů v oznámení   53 
2. Další podstatné informace oznamovatele     54 
 
G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru   54 
 
H. Příloha          57 
 
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou územně plánovací 
dokumentací 
Stanovisko z hlediska územního plánu, Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta, zn.: 
ÚHA/737/2008/Son z 24.1.2008 
 
Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu na evropsky významné 
lokality a ptačí oblasti (Natura 2000) 

Žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast dle  národního seznamu evropsky významných lokalit dle 
nařízení vlády č.132/2005 ve smyslu ust. §45a zákona č. 114/1992 Sb. nebude záměrem dotčena. 

 
 
Části F. a H. uvedeny v příloze 



 4

Úvod 
 
Pro stavbu ”Bytové domy Keltičkova - Slezská Ostrava”, která je v současnosti zpracována ve  
Stupni architektonicko-dispoziční a technická studie, je zpracováno oznámení dle přílohy č.3 
zákona č. 100/2001 Sb. 
Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů, přílohy č. 1 spadá předkládaný záměr do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací 
řízení) - bodu 10.6 záměr nedosahující příslušných limitních hodnot. 
Příslušným orgánem pro posouzení je  Krajský úřad Moravskoslezský. 
 
Záměr je zpracován podle přílohy č.3 zák.č. 100/2001 Sb. 
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A. Údaje o oznamovateli 
 
     

 
Investor    Rezidence Slezská s.r.o. 
Zastoupený    Ing.Ivan Baláš 
Sídlo     Závěrka 398/3, 160 00 Praha 6 
IČO     26414198 
DIČ                                                    CZ26414198 

   

Oznamovatel    OSA projekt s.r.o.  
Sídlo                                                   Kafkova 1133/10 

702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 
IČO     47155337 
DIČ     CZ47155337 
Statutární zástupce   Ing. arch. Aleš Vojtasík 

ve věcech technických Tomáš Lehnert 
tel. 595693200 

 osa@osa-ostrava.cz 

  
Projektant     OSA projekt s.r.o.  
Sídlo                                                   Kafkova 1133/10 

702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 
IČO     47155337 
DIČ     CZ47155337 
Statutární zástupce   Ing. arch. Martin Chválek 

Ing. arch. Aleš Vojtasík 
tel. 595693200 

 osa@osa-ostrava.cz 

  
 
B. Údaje o záměru                                         
I. Základní údaje                                                                                        
1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1    
 
Bytové domy Keltičkova - Slezská Ostrava 
 
do kategorie II - bodu 10.6 záměr nedosahující příslušných limitních hodnot. 
 
Zpracováno oznámení dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. a záměr zařazen do kategorie II - 
bodu Skladové a obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 
m2 zastavěné plochy, parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích míst v součtu 
pro celou stavbu. 
Součásti stavby jsou nová parkovací stání – 80 parkovacích míst.  
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2. Kapacita (rozsah) záměru 3 obytné domy – A, B, C  
      

Počty bytů v objektech : 
Bytový dům  A   19 bytů 
Bytový dům  B   20 bytů 
Bytový dům  C   18 bytů +  
Celkem    57 bytových jednotek 
Plocha komerce     385 m2  
 
Plocha areálu    6 715 m2 
Zastavěná plocha  - stavební objekty 
A                                             829 m2 
B                                            876  m2 
C       773 m2     

 
Zpevněné plochy  1 560 m2 

Ozelenění                        2 780 m2 
Obestavěný prostor  
stavebních objektů  31 600 m3 

     Počet parkovacích míst 68 parkovacích míst  
v bytových domech  
20 venkovních parkovacích  
stání.   

  
      
3. Umístění záměru   kraj Moravskoslezský 

Statutární město Ostrava  
Městská část Slezská Ostrava   
K.ú. Slezská Ostrava  p.č. 6, 7, 8, 12, 13, 14, , 5, 9, 
900/1, 899, 1043, 15   
 
 

4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry (realizovanými, 
připravovanými, uvažovanými) 
 

Záměrem investora je vybudovat soubor tří objektů pro bydlení. Celkem bude v navržených 
objektech 57 bytových jednotek. Zároveň je plocha 385 m2  navržena pro komerční využití. 
Bytové domy budou umístěny na ploše 6 715 m2, budou napojeny na stávající dopravní 
systém, na zdroje elektrické energie, plynu a vody. Stavba bude doplněná zelení a vhodně 
začleněna do zájmového území tak, aby nebyl narušen městský ráz krajiny. 
Území navržené pro stavbu uvedených tří objektů se nachází v městském obvodu Slezská 
Ostrava u ulice Keltičkova.  
Zájmová lokalita leží je ohraničena na severní a západní straně ulicí Keltičkova, z jihozápadní 
strany výraznou dominantou území - radnicí Městského obvodu Slezská Ostrava, opěrnými 
zdmi, které oddělují pozemky od parkoviště u radnice s navázáním na areál autosalonu Opel 
na jižní straně. Z východní strany pozemky obklopují volné plochy z neudržovanou zelení a 
okraj lesa. 
Území pro výstavbu  je značně členité s velkým výškovým převýšením.  V současné době je 
plocha pro výstavbu využívána různě. Část plochy p.č. 9 a 8 je neudržovaná plocha 
s náletovým porostem se zbytky stávající zástavby domu na p.č. 6 a se zbytky menších 
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dřevěných objektů a stavební sutě.  Plochy pozemku p.č. 7 a 14 jsou v současné době využity 
jako zahrady s částečnými zpevněnými plochami náležejícími k rodinnému domu na p.č 12.  
Pozemek p.č.5 je v současné době upraven parkovou zelení. Spojovací chodník mezi 
schodištěm u parkoviště radnice a lokalitou na Františkově  - p.č.900/1 - je částečně 
zpevněný, ale v současné době neudržovaný. 
Před vlastní výstavbou bude provedena příprava území – demolice stávajících objektů, na 
zemědělském půdním fondu budou skryty kulturní zeminy a provedeny hrubé terénní úpravy 
vzhledem ke konfiguraci terénu pro výstavbu stavebních objektů.  
 
 
Místo situování záměru „Bytové domy Keltičkova - Slezská Ostrava“ 
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Pozemky par.č. 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 v k.ú.Slezská Ostrava jsou podle Územního plánu města 
Ostravy, schváleného dne 5.10.1994 usnesením Zastupitelstva města Ostravy č.778/M 
součástí plochy s funkcí „Bydlení individuální“.  
Pozemek parc.č.5 k.ú.Slezská Ostrava má dle současně platného územního plánu města 
Ostravy funkci „Jádrové území“. Usnesením zastupitelstva města Ostravy č. 730/13 ze dne 
12.12.2007 byl schválen záměr pořízení změny územního plánu města Ostravy, kterou se 
funkce tohoto pozemku má změnit na „Bydlení individuální“. 
 
Stavba je podle „Mapy důlních podmínek pro stavby v okrese Ostrava – město a v přilehlých 
katastrálních územích okresu Karviná“ nachází na ploše „C1

0 “  chráněného ložiskového území 
české části Hornoslezské pánve pro výhradní ložisko černého úhlí. Plocha „C1

0 “ odpovídá dle 
článku 3.1.3 ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném území V. až IV. skupině 
stavenišť.  Stavba musí být zajištěna s ohledem na tyto deformační parametry (max.naklonění                                                             
imax = 1,1.10-3 rad, max. vodorovné poměrné přetvoření E max % 0,7 . 10-3, min. poloměr 
zakřivení R min   > 50 km). Tyto hodnoty jsou specifikovány v závazném stanovisku stavby 
v chráněném ložiskovém území vydaném KÚ MSK dne 15.2.2008 pod č.zn. ŽPZ/3311/2008 
/Šan. 
 
Cílem investičního záměru je stavba tří objektů pro zabezpečení kvalitního bydlení. Vytvořen 
bude kvalitní objekt bydlení této části městské čtvrti.  
 
Možnost kumulace s jinými záměry než uvedenými, v zájmovém území není vymezena.  
 
 
5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a  
      hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí 
  
Lokalita navržena pro realizaci záměru se nachází v městské části Slezská Ostrava, v území, 
kde je možné z hlediska územního plánu uvedený záměr realizovat. Záměr je v souladu 
s územně plánovací dokumentací.  
 
Charakter řešeného záměru je vymezen stavbou tří bytových domů, které mají navazovat na 
tradici původních záměrů. V širším okolí prostoru najdeme rodinné domy řadové i sólo stojící 
bytové domy. Navržené bytové domy budou řešeny v souladu s potřebami rozvíjejícího se 
města Ostravy. 

Záměr stavby vychází ze základní koncepce navrhovaného záměru, a to požadavku zabezpečit 
maximální uspokojení nových obyvatel navrhovaných bytových domů. 
Urbanistické řešení je v souladu se závaznou územně plánovací dokumentací. Svou atraktivní 
polohou a vazbou na okolní prostředí se začleněním obou bytových domů na vysoké 
architektonicko – urbanistické úrovni.  
 
Varianty 
Pro variantní posouzení stavby by mohly být zvažovány následující varianty : 
1. Nulová varianta 
2. Varianta předkládaná oznamovatelem 
 
Nulová varianta 
Varianta nulová by předpokládala ponechání plochy v současném stavu. Nulová varianta je 
možná, ale neumožňuje realizovat záměr investora související se zabezpečením bytových  
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jednotek, včetně zázemí, v předmětné lokalitě, v dostupné blízkosti centra města. Zároveň by 
znamenala ponechat prostor ve stávajícím stavu, území navazující na lokalitu s kvalitními 
objety klidovém území této ostravské městské části.  
 
Varianta předkládaná oznamovatelem 
Žádná činnost související se stavebními pracemi není ekologicky optimální, může být  
ekologicky přijatelná. Za ekologicky přijatelnou lze považovat tu činnost, která eliminuje a 
omezuje nepříznivý vliv jednotlivých záměrů na životní prostředí a zároveň umožňuje 
realizaci záměru investora a v konečném důsledku i zájmu širších vrstev obyvatelstva. 
V případě zájmové lokality je třeba vzít v úvahu stávající stav území a možnost umístit stavbu 
navrhovaného typu. Stavbu je možné provést tak, aby odpovídala požadavkům na 
minimalizaci vlivů provozu na životní prostředí v oblasti architektonické a stavební. 
Zabezpečena bude celková kapacita výstavby 19 bytových jednotek v bytovém domě A, 20 
bytů v bytovém domě B a 18 bytů v bytovém domě C včetně  prostoru o výměře 385 m2 jako 
komerční prostor pro účely administrativy a drobných služeb nebo prodeje. Zároveň budou  
zabezpečena parkovací stání v celkovém množství 68 parkovacích míst v bytových domech a 
20 venkovních parkovacích stání. 5 % bude vyčleněno pro parkování vozidel TP – 4 stání. 
Bytové domy budou tří a čtyřpodlažní s podzemním podlažím, ve kterém jsou umístěny 
parkovací stání. Celkový počet parkovacích stání je 23 v bytovém domě A, 22 v bytovém 
domě B a 23 v bytovém domě C.  Podzemní parkovací stání budou větrána podtlakově s 
nuceným odtahem nad střechu domu o celkovém objemu 3 450 m3/h v bytovém domě A a C a 
3 000 m3/h.v bytovém domě B. . Vytápění obytných domů bude z CZT.  
Mezi bytovými domy A a B bude venkovní parkování s kapacitou 7 stání. Mezi bytovými 
domy B a C bude venkovní parkování s kapacitou 4 stání. U bytového domu C (přímo u ul. 
Keltičkova) bude 9 stání. 
Variantu navrhovanou oznamovatelem je možné považovat za ekologicky přijatelnou a 
vhodnou za předpokladu uplatnění všech doporučení a navrhovaných opatření. Stavba bude 
napojena na stávající technickou infrastrukturu města a bude řešena v souladu s dopravním 
systémem řešeného území.    
Navrhované architektonické řešení vychází z celkového konceptu lokality a navazujících 
okolních objektů a typu území. Základním architektonickým konceptem je hmota a její jasné 
materiálové dělení, tak aby bylo dosaženo co nejlepších vlastností nového pojetí městského 
bydlení - soukromí, intimita a individualita jednotlivých prostor.  
 
 
6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 
 
Urbanistické řešení stavby    
Urbanistický návrh vychází z podmínek území silně ovlivněných konfigurací terénu. 
Důležitým aspektem je přítomnost okolní zástavby s výraznou dominantou - radnicí 
Městského obvodu Slezská Ostrava. Význam této stavby nebude novou výstavbou prostorově 
a urbanisticky narušen. Vzhledem k nutnosti dodržení určitých odstupových vzdáleností od 
okolní zástavby a maximálního využití pozemků investora je v řešení území navrženo 
umístění tří samostatných bytových objektů orientovaných souběžně s ulicí Keltičkova.  
První objekt vytvoří dostavbu proluky uličního prostoru s mírným odsazením uliční čáry a 
vytvořením příjemného rozšíření proporce ulice v tomto místě.  
Další dva bytové objekty budou umístěny do svahu za něj. 
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Architektonické řešení stavby   
Samotné navrhované architektonické a provozní řešení bytových domů je významně 
ovlivněno konfigurací terénu v místě stavby. Funkční náplň všech tří objektů je pro účely 
hromadného bydlení. Pouze v objektu do ulice Keltičkova je v přízemním podlaží umístěna 
plocha komerčního využití. Provozně vytvoří trojice objektů celek přístupný zvenku hlavními 
vstupy a dopravně obslužný z centra, kde bude umístěn „zásobovací“ dvůr. Venkovní plochy 
mezi objekty budou tvořit klidnou zónu zahrad a teras bez vnějších rušivých vlivů.   
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Z hlediska podlažnosti se jednotlivé objekty terasovitě budou zvedat úměrně dle konfigurace 
terénu. V celkovém hmotovém řešení je snaha rozčlenit samotný dům na jednotlivé segmenty. 
Toho bude dosaženo tvarovým i materiálovým zvýrazněním částí (dřevěným či kamenným 
obkladem), ve kterých bude umístěno komunikační jádro s výtahem a hlavním vstupem do 
domu. U všech je také odlišeno poslední ustupující patro. Bytový dům do ulice Keltičkova je 
navržen jako čtyřpodlažní.  
Zbylé dva objekty za ním jsou v závislosti na terénu třípodlažní. Pouze v místech, kde nejsou 
domy pohledově exponovány z okolí nebo v místech do terénu částečně zapuštěného 1.NP, je 
objekt čtyřpodlažní. Hlavní motiv fasády je navrhovatelem projektu pojat jako hra se 
střídáním lodžií s integrovanými květináči, bílých ploch omítnutých vyzdívek a okenních 
výplní s výrazným  přiznáním stropní desky oplechovanou římsou. Lodžie a terasy vytváří jak 
silný architektonický prvek, tak významně zvyšují komfort a úroveň jednotlivých bytů. 
Vzhledem k orientaci objektů exponovanými fasádami k jihovýchodu, severozápadu, je 
naprostá většina navržených bytů řešena napříč celou dispozicí nebo rohově. Vždy však se 
dvěma  fasádami, čímž je dosaženo co největšího prosvětlení plochy bytu. Pouze nejmenší 
byty v částech s komunikačními jádry jsou orientovány jednostranně na JV.  
 
Bytový dům A- 1.PP      Bytový dům B – 1.PP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bytový dům C- 1.PP   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12

Stavební a konstrukční řešení objektů          
Nosnou konstrukci všech tří navržených objektů bude tvořit železobetonový monolitický 
skelet založený na základové železobetonové desce. Ztužení nosného systému bude zajištěno 
vloženými železobetonovými jádry schodišť a výtahů, dále pak ztužujícími stěnami 
v jednotlivých podlažích. Každý z bytových objektů bude tvořit samostatný dilatační celek. 
Vnější stěny suterénu budou rovněž železobetonové. Vnější obvodové stěny nadzemních 
podlaží jsou navrhovány jako sendvičové (keramické zdivo, tepelná izolace, pohledová finální 
vrstva dle architektonických požadavků).  Vnitřní členění objektů bude zajištěno zdivem 
z keramických tvárnic. Konstrukce oddělující jednotlivé byty budou vyzděny s akustických 
tvárnic. Zastřešení jednotlivých terasovitě uskakujících podlaží je navrženo plochými 
střechami s inverzní skladbou. 
 
Inženýrské sítě 
 
Voda 
Napojení je uvažováno na veřejný vodovodu  ve správě OVAK a.s. DN 100 PE, který vede 
podél ulice Keltičkova. 
 
Kanalizace splašková a dešťová 

Splaškové vody budou svedeny do projektované jednotné areálové kanalizace a dále do 
veřejné kanalizace s koncovkou na ÚČOV. 

Dešťové vody budou projektovanou jednotnou kanalizací odvedeny do jednotné kanalizace 
pro veřejnou potřebu DN 600, která je vedena v ulici Keltičkova. Veřejná kanalizace má 
koncovku na ÚČOV v Ostravě – Přívoze. 
 
Elektro – silnoproud 
Území bude napájeno z DTS 8201, která je v bezprostřední blízkosti řešeného území na ulici 
„Těšínská“ dvěmi kabelovými smyčkami AYKY 3x240+120. Kabely smyčkově napojí 
jednotlivé bytové domy přes přípojkové skříně na fasádě objektů bytových domů. Odtud bude 
hlavním domovním vedením napojen elektroměrový rozvaděč objektu, s měřením spotřeby 
jednotlivých bytů a samostatným elektroměrem pro společnou spotřebu domu. 
 
Teplo  
Teplo bude zajištěno vybudováním horkovodní výměníkové stanice a realizací domovních 
předávacích stanic. Napojení na rozvody tepla bylo projednáno s dodavatelem tepla Dalkia 
ČR. V dané lokalitě dnes nejsou sítě CZT, ale dodavatel tepla  Dalkia ČR se zavázal přivést 
do lokality tepelné sítě s požadovaným příkonem a napojit objekty. Trasa přívodu horkovodu 
bude řešena samostatným projektem. 
V objetu „A“ bude osazena předávací stanice horká voda x teplá voda a tato bude zásobovat 
celé řešené území. V každém vchodu bude osazena domovní předávací stanice pro vytápění a 
ohřev TUV, napojená na rozvody teplé vody. 
 
Úroveň navrhovaného technického řešení 
Záměr odpovídá požadovanému standardu pro obdobné stavby a je v souladu s platnou 
legislativou.  
Na životní prostředí může mít vliv vlastní výstavba bytových domů  a následně jejich provoz 
související s  parkovacími stáními.  
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Navržený způsob realizace záměru stavby bytových domů a jejich provozem a začleněním 
objektů do území je řešen tak, aby vliv na životní prostředí byl minimalizován. Stav hlukové 
zátěže je posouzen, produkce škodlivin do ovzduší je řešena  rozptylovou studií. 
Navržené technické i stavební a technologické řešení je v souladu s požadavky na obdobná 
zařízení a stavby. Navržena je stavba přiměřeným způsobem začleněna do stávající lokality 
s ohledem na okolní objekty a dopravní charakteristiky území. Technické řešení jednotlivých 
stavebních a funkčních prvků je řešeno účelně s optimalizací využití doprovodných ploch a 
technologických požadavků. Parkování je řešeno s ohledem na zabezpečení eliminace vlivů 
z provozu vozidel i v případě havarijního stavu vzniklého v souvislosti zejména s provozem 
vozidel. 
 
 
7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení  
 
Zahájení stavby      2009 
Ukončení        2010  
 
 
8. Výčet dotčených územně samosprávných celků      
 
Kraj     Moravskoslezský  
Město     Statutární město Ostrava 
    Městský obvod  Slezská Ostrava  
Ovlivnění jiných správních území se nepředpokládá. 
 
 
9.  Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato 
rozhodnutí vydávat           
 
Územní rozhodnutí a stavební povolení bude v kompetenci Stavebního úřadu Magistrátu 
města Ostrava a příslušného Městského obvodu Slezská Ostrava. 
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II. Údaje o vstupech 
 
1. Zábor půdy 
 
Výstavbou dochází k záboru zemědělského půdního fondu o celkové výměře 3 384 m2. 
Stavba bude realizována na pozemcích parc. čís.6, 7, 8, 12, 13, 14, 5, 9, 900/1, 899, 1043 
v k.ú. Slezská Ostrava. 
Pozemky p.č. 7, 13, 14, 9 a 899 jsou zahrnuty do zemědělského půdního fondu, vedeny ve 
výpisu z katastru jako zahrady. Území není v současné době zemědělsky využíváno, převážná 
část je zarostlá náletovou zelení a neudržovaná.  
Tabulka č.1 
P.č. Kultura Výměra (m2) Vlastník BPEJ 
6 Zastavěná plocha a nádvoří 27 4319  
7 Zahrada 1352 4319 6.43.00 
8 Zastavěná plocha a nádvoří 952 4319  
12 Zastavěná plocha a nádvoří 722 4319  
13 Zahrada 253 4319 6.43.00 
14 Zahrada 457 4319 6.43.00 
5 Ostatní plocha 890 3425  
9 Zahrada 590 10002 6.43.00 
900/1 Ostatní plocha 807 3425  
899 Zahrada 732 10002 6.43.00 
1043 Ostatní plocha 10651 3425  
15 Zahrada 329 653 6.43.00 

 
 
Doporučena je skrývka ornice 0,20 m. 

Sejmutá ornice bude použitá na ohumusování v rozsahu stavby, přebytek sejmuté ornice bude 
nabídnut městu k dalšímu využití.  
 
Půda určená k plnění funkce lesa  
Půda určená k plnění funkce lesa nebude záměrem dotčena. Lokalita pro výstavbu zasahuje 
do ochranného pásma lesa, které je stanoveno 50,00 m od okraje pozemku určeného k plnění 
funkce lesa. Investor bude postupovat v souladu s požadavky zák.č. 289/1995 Sb. o lesích, 
novela zák.č. 186/2006 Sb. a 222/2006 Sb.   
 
 
2. Odběr a spotřeba vody 
 
Pitná voda 
Napojení je uvažováno na veřejný vodovodu  ve správě a.-s. OVAK DN 100 PE, který vede 
podél ulice Keltičkova. Projektovaný páteřní rozvod bude předán Statutárnímu městu Ostrava 
SMO) do správy a.s. OVAK. Bude profilu DN 80, celková délka navrhovaného vodovodu 
včetně přípojek cca 130 m. 
Výpočet potřeby vody byl proveden v souladu s  vyhláškou Mze č.428/2001 Sb., kterou se 
provádí zákon č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu; specifická 
potřeba vody se uvažuje : 

pro bydlící    150 l.os-1d-1      56 m3rok-1 

pro kropení zeleně     5 m3ha-1d-1  1200 m3ha-1rok-1 
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Vstupní údaje : 
počet osob   220 osob 
zeleň    1,0 ha (v této fázi se jedná o odhad plocha) 

Průměrná denní potřeba vody  
bydlící    Qd1 = 220 os x 150 l.os-1d-1  33 m3d-1  
kropení zeleně   Qd2 = 1,0 ha  x 5 m3d    5 m3d-1 
celkem bez kropení  Qd BEZ KROPENÍ    33 m3d-1  = 0,4 l.s-1  
celkem s kropením  Qd + KROPENÍ    38 m3d-1  = 0,4 l.s-1 

 
Maximální denní potřeba vody  Qm = 1,25 x 38 m3d-1   47,5 m3d-1 = 0,5 l.s-1 
 
Maximální hodinová potřeba vody Qh  = 2,1 x 0,5 l.s-1   1,1 l.s-1 
 
Roční potřeba vody : 

pro přímou spotřebu  Qrok1   = 220 os x 56 m3os-1rok-1  cca 12 000 m3rok-1 
celkem     Qrok CELKEM  = 220 os x 56 m3os-1rok-1  + 1,0 ha x 1 200 

m3ha-1rok-1  cca 13 500 m3os-1rok-1 
 
Akumulační prostory nejsou navrhovány s ohledem na zdroj vody a vypočtené maximální 
hodinové potřeby vody; není třeba odebíranou vodu upravovat. 
Potřeba vody pro vnější požární zásah bude řešena v rámci DÚR. 
 
 
3. Surovinové a energetické zdroje 
 
Při výstavbě a provozu nebudou používány suroviny nebo materiály, které by mohly způsobit 
negativní ovlivnění životního prostředí nebo zdraví obyvatel.  
Specifikace a vyčíslení množství stavebních materiálů budou součástí stavebního projektu. 
 
Napojení na plyn   
Vytápění objektů lze alternativně řešit dvěma zdroji tepla. 
Napojení na rozvody NTL plynu bylo projednáváno s dodavatelem plynu RWE Distribuční 
služby. NTL plynovodní řád PE 160 je veden v ulici Keltičkova.  
Po projednání s dodavatelem plynu je možno se napojit na tento plynovodní řád PE 160.  
Předběžně bylo domluveno napojení objektů „A“ a „B“ společnou trasou plynovodu PE 160 
průchodem do území  a rozdělení do dvou větví – samostatných přípojek pro každý dům. 
Objekt „C“ bude napojen samostatnou přípojkou PE 90 na plynovod PE 160 v ulici 
Keltičkové. 
 
Potřeba plynu – max. odběry pro vaření     12 m3/hod 
 
Napojení na teplo         
Vybudováním horkovodní výměníkové stanice a realizací domovních předávacích stanic. 
Napojení na rozvody tepla bylo projednáváno s dodavatelem tepla Dalkia ČR. 
V dané lokalitě dnes nejsou sítě CZT, ale dodavatel tepla  Dalkia ČR se zavázal přivést do 
lokality tepelné sítě s požadovaným příkonem a napojit objekty. Trasa přívodu horkovodu 
bude řešena samostatným projektem. 
V objetu „A“ se osadí předávací stanice horká voda x teplá voda a tato bude zásobovat celé 
řešené území. V každém vchodu bude osazena domovní předávací stanice pro vytápění a 
ohřev TUV, napojená na rozvody teplé vody. 
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Potřeba tepla celkem pro lokalitu 
Vytápění         367 kW 
Ohřev TUV        356 kW 
Rezerva          57 kW 
Celkem potřeba tepla pro území     780 kW 
Požadovaný příkon do území      661 kW 
 
Větrání podzemních parkovacích stání 
Maximální počet aut se zapnutým motorem se předpokládá 50 %. Na auto je navrženo 
odsávání 300 m3/h vzduchu. Odsávací ventilátor bude umístěn na střeše  (1 x 1 800 m3/h 
vzduchu). Spínání bude ruční nebo čidly. Úhrada odsávaného vzduchu bude  přes otvory u 
vjezdu, které budou opatřeny roletovou mříží a budou sloužit pro trvalé provětrání stání. Chod 
nuceného větrání se přepokládá v čase zvýšeného pohybu aut.  
Podzemní parkovací stání budou větrána podtlakově s nuceným odtahem nad střechu domu o 
celkovém objemu 3 450 m3/h. Vytápění obytného domu bude z CZT.  
 
Elektrická energie          
Rozvody NN 0,4 kV 
Území bude napájeno z DTS 8201, která je v bezprostřední blízkosti řešeného území na ulici 
„Těšínská“ dvěmi kabelovými smyčkami AYKY 3x240+120. Kabely smyčkově napojí 
jednotlivé bytové domy přes přípojkové skříně na fasádě objektů bytových domů. Odtud bude 
hlavním domovním vedením napojen elektroměrový rozvaděč objektu, s měřením spotřeby 
jednotlivých bytů a samostatným elektroměrem pro společnou spotřebu domu. V objektu „C“ 
budou navíc osazeny elektroměry pro komerční plochy (jejich počet a velikost jističů určí 
další stupeň PD). Kabely budou uloženy podle ČSN 736005, ČSN 341050 a budou 
respektovat ostatní navržené sítě v území. Budou v celé své trase uloženy do zeleně, nebo pod 
rozebíratelnou dlažbu (chodníky, pěší zóny). V ochranném pásmu vedení nesmí být 
vysazovány stromy nebo keře. 
 
Venkovní osvětlení 
Součástí venkovních rozvodů bude venkovní osvětlení areálu. Osvětlení bude napájeno z  
objektu „A“ a bude opatřeno samostatným měřením spotřeby elektrické energie. Ovládání 
osvětlení bude jednak pomocí soumrakového spínače, jednak ruční. Osvětlení areálu nebude 
propojeno s veřejným osvětlením okolních komunikací a bude mít charakter soukromého 
architektonického osvětlení prostor mezi objekty.  
 
Silnoproudá instalace 
Součástí silnoproudé instalace (začíná v přípojkové skříni na fasádě objektu) bude osvětlení 
všech prostor, zásuvková instalace, napojení všech technologických zařízení, jako je VZT, 
klimatizace, ZT, ÚT, slaboproudé systémy. Dále je součástí tohoto oboru hromosvodná 
instalace a uzemnění. 
Výpočet potřebného výkonu pro řešené území vychází z předpokladu, že vytápění objektů 
bude zajištěno napojením na CZT. Návrh dále uvažuje, že pro vaření bude využívána 
elektrická energie.  
 
Bilance  
Dle zásad uvedených v „ČSN 332130, změna 2“ je soudobost odběrů stanovena:  
Pro mimo bytové prostory se uvažuje  
Pro kategorii „B“ (vaření elektrickou energii) Pi    11 kW /1 bj. 
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Pi    10 kW na každý bytový dům 
A pro komerční plochy    Pi    45 kW 
 
Objekt „A“        Pi   90 kW 
Objekt „B“        Pi    95 kW 
Objekt „C“        Pi  140 kW 
 
Celkový soudobý příkon území Ps     292 kW 
Předpokládaný odběr el.energie     350 000 kWh/rok 
 
Slaboproud 
V areálu bude proveden rozvod telekomunikační sítě pro 61 b.j. a komerční prostory, 
vybavených hlasovými a datovými službami. Pro tyto služby je třeba přívod z veřejné 
telekomunikační sítě o kapacitě cca 100 XN. 
Datové a telefonní služby v bytovém areálu budou napojeny z nejbližšího rozvaděče 
společnosti Telefonica O2. Přípojka bude dostatečně dimenzována pro napojení všech bytů a 
komerčních ploch v areálu. 
Přípojka bude ukončena v rozvaděči (sloupek) na hranici areálu, ze kterého budou dále 
připojeny všechny objekty v areálu. Veškerou kabeláž až po přípojné místo provede na své 
náklady dodavatel telefonních služeb. 
 
 
4. Nároky na dopravní  a jinou infrastrukturu 
 
Dopravní řešení 
Dopravní napojení k ulici Keltičkova bude řešeno jako úrovňová styková neřízená křižovatka. 
Parametry křižovatky jsou navrženy pro příjezd osobní dopravy do dvorní části areálu. Z 
tohoto prostoru jsou řešeny příjezdy do suterénních části domů, kde jsou umístěny parkovací 
stání pro majitele bytů.  Vjezd umožní i příjezd vozů záchranné služby, požárních vozidel, 
svoz domovního odpadu apod.   
 
Areál má navržen vlastní komunikační systém – obslužné a parkovací plochy.  
Území je značně členité s velkým výškovým převýšením.  Výškové řešení území zohledňuje i 
navržené dopravní řešení, plochy pro pěší jsou propojeny schodišťovými prvky, popřípadě 
rampami. Příjezdy  k objektům pro zásahová vozidla jsou řešeny po pojížděných chodnících a 
příjezdovou rampou nad vjezdy do suterénu objektu.  
Podélné sklony ramp do suterénu objektu jsou 17%, venkovní příjezdová rampa je 10%.  
Propojovací chodník nad areálem OPEL Novotný od stávajícího schodiště bude v podélném 
spádu 10% s napojením na stávající pěšinu v lese schodištěm.  
 
Výpočet počtu parkovacích míst (dle ČSN 73 6110, kap. 14) 
Výpočet počtu stání pro celý areál : 
 
P0 = základní počet parkovacích stání dle čl. 14.1.6 a tab. 34 
Odstavná stání : 
 
Obytný dům  - typ A    19 bytů         byt do 100 m2 celkové plochy / 1  
      4 byt           byt nad 100 m2 celkové plochy / 0,5 
Obytný dům  - typ B             20 bytů          byt do 100 m2 celkové plochy / 1  
       1 byt           byt nad 100 m2 celkové plochy / 0,5 
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Obytný dům  - typ C             13 bytů          byt do 100 m2 celkové plochy / 1  
       5 bytů           byt nad 100 m2 celkové plochy / 0,5 
Parkovací stání : 
Obytný okrsek                                   220 obyvatel   20 obyvatel/1 stání  
Komerční plochy /obchod/    370 m2  50 m2/1 stání  
 
Součinitele použité při výpočtu : 

ka = souč. vlivu stupně automobilizace  1 stupeň automobilizace 1 : 2,5 
kp = souč. redukce počtu stání   0,6 charakter území B,  

město nad 50 000 obyvatel 
 

Celkový počet stání pro dům  typu A   
N = O0x ka = (15/1 + 4/0,5)x1        = 23 stání 
 
Celkový počet stání pro dům  typu B   
N = O0x ka  = (20/1 + 1/0,5)x1      = 22 stání 
 
Celkový počet stání pro dům  typu C   
N = O0x ka  = (13/1 + 5/0,5)x1      = 23 stání 
 
Celkový počet odstavných a parkovacích stání 
N = O0x ka + P0 x ka x kp =  (23+22+23) +  [(220/20 + 370/50) x1 x 0,6] =  68 + [(11+8) x1 x 
0,6 = 68 + 12 = 80 stání 
 
Celkový počet parkovacích stání v řešeném území při stupni automobilizace 1 : 2,5   činí  68   
stání v 1.PP bytových domů a 20 parkovacích stání na povrchu.  Z celkového množství 
parkovacích stání bude 5 % vyčleněno pro parkování vozidel osob TP – celkem 4 stání. 

 
Intenzita dopravy na ulicích zahrnutých do výpočtu byla získána místním šetřením dne 
23.4.2008 mezi 14:00 a 15:00 a dne 24.4. mezi 15.00 a 16.00. Informace o intenzitě dopravy 
jsou uvedeny v následující tabulce: 

Tabulka č.2 

Dopravní trasy- průjezdy  
 vozidel – stávající stav  Vozidla 

Zjištěný 
hodinový 
průjezd 

Zjištěný 
hodinový 
průjezd 

  
23.4. 

14.00-15.00 
24.4. 

15.00-16.00 
 Ulice Keltičkova    Osobní 105 110 

 
 
Dopravní intenzity  v rámci  realizovaných bytových domů 

Tabulka č.3 

Dopravní trasy- nárůst průjezdů 
vozidel Vozidla 

Rok 2010 
voz/den 

po výstavbě 
Podzemní parkovací stání - bytový dům A Osobní 46 
Podzemní parkovací stání - bytový dům B Osobní 44 
Podzemní parkovací stání - bytový dům C Osobní 46 
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 Venkovní parkování mezi domy A a B  Osobní 14 
 Venkovní parkování mezi domy B a C  Osobní 8 
 Venkovní parkování u domu C u ul. Keltičkova Osobní 18 

Dopravní trasy- nárůst průjezdů 
vozidel  Vozidla 

Rok 2010 
voz/den 

po výstavbě 
 Areál obytných domů - směr ul. Keltičkova  Osobní 158 
 Ul. Kelti čkova - směr ul. Těšínská  Osobní 88 
 Ul. Kelti čkova - směr ul. Michalovická Osobní 88 

 
 
III. Údaje o výstupech   
1. Množství a druh emisí do ovzduší 
 
Při výstavbě  
Plošné zdroje emisí  
Plošným zdrojem znečištění ovzduší v době výstavby budou zejména emise poletavého 
prachu na ploše odpovídající výměře staveniště. Tyto emise budou vznikat pojezdem 
nákladních automobilů na komunikacích a v prostoru staveniště a provozem stavebních 
mechanismů při zemních pracích. Projevy zvýšené prašnosti jsou běžným projevem pro 
každou stavební činnost. Prašnost související se stavební činností je nepravidelná, krátkodobá 
a z hlediska imisních koncentrací nahodilá. Působení plošného zdroje bude přechodné - doba 
přípravy staveniště a zemních prací s produkcí sekundární prašnosti patrně nepřekročí období  
5 – 6 měsíců  a bude možno ji podle potřeby minimalizovat kropením rizikových míst.    
Rozsah stavební činnosti při přípravě území není významného rázu, bude časově omezen na 
dobu vlastní realizace stavby.  
Zpracování programu organizace výstavby bude v lokalitě významným eliminujícím faktorem 
s ohledem na stávající stav území.  
Množství emisí z plošných zdrojů v tomto případě nelze stanovit, neboť tyto závisí na době 
výstavby, ročním období, konkrétních klimatických podmínkách apod. Působení zdroje je 
možné odborným odhadem stanovit jako množství emitovaného prachu na cca 0,5 – 0,8 
t/stavbu. Prašnost se může projevit především za nepříznivých klimatických podmínek a při 
špatné organizaci práce. Organizace práce bude významným faktorem eliminace možných 
vlivů.    
 
Emise v době provozu objektů bydlení  
Pro posouzení vlivu stavby je zpracována rozptylová studie imisní situace  Ing.Petr Fiedler v 
05/2008. Rozptylová studie je zpracována pro nejbližší okolí nových bytových domů, a to s 
nárůstem příslušné silniční dopravy vyvolané výstavbou bytového domu na ul. Keltičkova. 
Rozptylová studie řeší nové zdroje znečišťování ovzduší, které vzniknou realizaci stavby. 
Bodovými zdroji bude  odvětrání podzemních parkovacích stání a liniové zdroje - venkovní 
parkovací stání a nárůst příslušné silniční dopravy vyvolané výstavbou bytových domů na ul. 
Keltičkova. 
Výpočtem získáme nárůst imisní koncentrace v hodnocené lokalitě, pocházející z provozu 
stavby „Bytové domy Keltičkova, Slezská Ostrava", dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně 
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Při načtení stavu imisního pozadí hodnocené lokality 
Slezská Ostrava, před provozem stavby „Bytové domy Keltičkova, Slezská Ostrava", získáme 
celkové imisní koncentrace hodnocené lokality. Celkové imisní koncentrace jsou následně 
vyhodnoceny, zda budou plněny imisní limity znečišťujících látek dle nařízení vlády č. 
597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. 
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Nárůst příslušné silniční dopravy bude vyvolaný výstavbou nových bytových domů (v 
podzemních parkovacích stáních, na venkovních parkovacích stáních, na přístupových 
komunikacích a především na ul. Keltičkova. 
Novými bodovými zdroji bude větrání podzemních parkovacích stání, které produkují 
znečišťující látky - tuhé znečišťující látky (TZL), oxid siřičitý (SO2), oxid dusičitý (NO2), 
oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý (CO), benzen, benzo(a)pyren a jiné anorganické a 
organické látky a novými liniovými zdroji bude nárůst příslušné silniční dopravy, která 
produkuje emise znečišťujících látek - tuhé znečišťující látky (TZL), oxid siřičitý (SO2), oxid 
dusičitý (NO2), oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý (CO), benzen, benzo(a)pyren a jiné 
anorganické a organické látky.  
Na základě technického řešení, rozsahu, škodlivosti a množství těchto emisí a dle nařízení 
vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, je výpočet rozptylové 
studie proveden pro: 

- tuhé znečišťující látky (TZL) 
- oxidu dusičitého (NO2) 
- benzen  
- benzo(a)pyrenu. 

 
Imisní charakteristika lokality 
 
Dle údajů z Informačního systému kvality ovzduší ČR jsou nejbližšími lokalitami s měřením 
imisních koncentrací v Ostravě měřící stanice č. 1410 (Ostrava-Přívoz), č. 1467 (Ostrava-
Přívoz ZÚ) a č. 1572 (Ostrava-Českobratrská). Výsledky měření v roce 2006 : 
 
 Stanice ČHMÚ č. 1410 (Ostrava-Přívoz) 
- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 346,5 µg/m3 
   98 % kv. 205,3 µg/m3 (počet překročení imisního limitu 149krát) 
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 56,4 µg/m3  
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 139,5 µg/m3, 98 % kv. 83,8 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 32,4 µg/m3  
- benzen – průměrná roční koncentrace 11,5 µg/m3 
 
Stanice ZÚ č. 1467 (Ostrava-Přívoz ZÚ) 
- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 223,1 µg/m3 
  98 % kv. 130,9 µg/m3 (počet překročení imisního limitu 110krát) 
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 45,1 µg/m3  
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 27,3 µg/m3 
- benzen – průměrná roční koncentrace 12,1 µg/m3 
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 6,8 ng/m3 
 
Stanice ČHMÚ č. 1572 (Ostrava-Českobratrská) 
- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 270,0 µg/m3  
   98 % kv. 151,0 µg/m3 (počet překročení imisního limitu 144krát) 
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 54,1 µg/m3  
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 206,0 µg/m3  
   98 % kv. 10,2 µg/m3 (počet překročení imisního limitu 1krát) 
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 46,3 µg/m3  
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Úřad městského obvodu Slezská Ostrava je uveden ve Věstníku MŽP č. 4/2008 (Sdělení 
odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší - vymezení oblastí se zhoršenou 
kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2006) jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší pro 
imise suspendované částice PM10 - průměrná denní a roční koncentrace na ploše 100 % a 100 
% obvodu, imise oxid dusičitý (NO2) - průměrná roční koncentrace na ploše 4,4 % obvodu, 
imise benzen - průměrná roční koncentrace na ploše 38 % obvodu a imise benzo(a)pyren - 
průměrná roční koncentrace na ploše 100 % obvodu a imise arsenu - průměrná roční 
koncentrace na ploše 45,3 % obvodu pro ochranu zdraví lidí. 
Stav imisního pozadí hodnocené lokality Slezská Ostrava v roce 2010 (bez realizace stavby 
„Bytové domy Keltičkova, Slezská Ostrava") je možno určit jen na základě odborného 
odhadu (výsledky imisního měření roku 1997 až 2006 a přijatá možná opatření 
v následujících létech) a v souladu s výpočtem imisních koncentrací v obdobných lokalitách. 
Předpokládané imisní pozadí Slezská Ostrava v roce 2010 (bez realizace stavby „Bytové 
domy Keltičkova, Slezská Ostrava") : 

- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace < 300 µg/m3 
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace < 55 µg/m3  
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace < 180 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace < 39 µg/m3  
- benzen – průměrná roční koncentrace < 6,0 µg/m3 
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace < 5,0 ng/m3 

 
Imisní limity pro znečišťující látky 
 
V současné době jsou platné imisní limity, stanovené Nařízením vlády č. 429/2005 Sb. 
Vzhledem k poloze území jsou v oblasti platné imisní limity pro ochranu zdraví lidí.  
V následující tabulce jsou uvedeny imisní limity znečišťujících látek, které jsou předmětem 
výpočtu rozptylové studie: 
 
Imisní limity – ochrana zdraví lidí 
Na základě nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, jsou 
stanoveny následující imisní limity : 
Tabulka č.4 
 Imise Ochrana zdraví lidí Ochrana ekosystémů 

 aritmetický průměr    aritmetický průměr 
 roční denní hodinový osmihodinový roční (1.10- 31.3) 
    g.m-3   

 suspendované částice (PM10) 40 50 - - - - 
 oxid dusičitý (NO2) 40 * - 200* - - - 
 benzen 5 * - - - - - 
 benzo(a)pyren 0,001 ** - - - - - 
Poznámka :  - * imisní limity mají platnost od 1.1.2010 (do data jsou dány meze tolerance)   
  - ** imisní limit splnit do 31.12.2012 
 
 
Větrná růžice 
Průměrná větrná růžice byla získána od ČHMÚ Praha v podobě 5 tříd stability a 3 rychlostech 
větru pro Ostravu ve výšce 10 m nad povrchem země, jak vyžaduje zmíněná metodika.  
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Tabulka hodnot větrné růžice 
Tabulka č.5 

m.s-1 N NE E SE S SW W NW Calm Součet 
1,7   6,68   8,17   0,66   1,56   3,97   6,77   3,17   2,30 24,99   58,27 
5,0  4,61   4,95   0,27   0,42   4,74  11,52   2,87   1,84    31,22 
11,0   0,62   0,89   0,08   0,03   1,28   5,78   0,97   0,86    10,51 
Součet  11,91  14,01   1,01  2,01   9,99  24,07  7,01  5,00 24,99    100,00 

 
Rychlost větru se dělí do tří tříd rychlosti : 1. třída - slabý vítr (1,7 m/s), 2. třída - střední vítr 
(5,0 m/s) a 3. třída - silný vítr (11,0 m/s). Rychlost větru se přitom rozumí rychlost 
zjišťována ve standardní meteorologické výšce 10 m nad zemí. 
Mírou termické stability je vertikální teplotní gradient popisující její teplotní zvrstvení.  
 
Stabilní klasifikace obsahuje pět tříd stability ovzduší : 
I.superstabilní  
Vertikální výměna vrstev ovzduší je prakticky potlačena, tvorba volných inverzních stavů. Výskyt v nočních a 
ranních hodinách, především v chladném   půlroce. Maximální rychlost větru 2 m/s. Velmi špatné podmínky 
rozptylu. 
II:stabilní  
Vertikální výměna vrstev ovzduší je stále nevýznamná, také doprovázena   inverzními situacemi. Výskyt 
v nočních a ranních hodinách v průběhu celého roku. Maximální rychlost větru 2 m/s. Špatné podmínky 
rozptylu. 
III.izotermní  
Projevuje se již vertikální výměna ovzduší. Výskyt větru v neomezené síle.V chladném období může být 
v dopoledních a odpoledních hodinách, v létě v časných ranních a večerních hodinách. Často se vyskytující 
mírně zhoršené rozptylové podmínky. 
IV.normální  
Dobré podmínky pro rozptyl škodlivin, bez tvorby inverzních stavů, neomezená síla větru. Vyskytuje se přes 
den, v době, kdy nepanuje významný sluneční svit. Společně s III. třídou stability má v našich podmínkách 
zpravidla výrazně vyšší četnost výskytu než ostatní třídy. 
V.konvektivní  
Projevuje se vysokou turbulencí ve vertikálním směru, která způsobuje rychlý rozptyl znečišťujících látek. 
Nejvyšší rychlost větru 5 m/s, výskyt v letních  měsících v době, kdy je vysoká intenzita slunečního svitu. 
 
Emisní parametry  
 
Podzemní parkovací stání - bytový dům A 
• podzemní parkovací s celkovým počtem stání - 23 
• větrání podzemních parkovacích stání - podtlakově s nuceným odtahem nad střechu 

objektu 
• výška výduchu nad terénem - 13 m, průměr ústí - 0,4 m 
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• odsávaný objem znečištěného vzduchu - 3 450 m3/h (300 m3/parkovací místo a 
předpoklad současně nastartováno 50 % vozidel) 

• spínání ventilátoru je ruční nebo od čidel CO, předpoklad chodu ventilátoru - 5 h/den 
 
Podzemní parkovací stání - bytový dům B 
• podzemní parkovací s celkovým počtem stání - 22 
• větrání podzemních parkovacích stání - podtlakově s nuceným odtahem nad střechu 

objektu 
• výška výduchu nad terénem - 13 m, průměr ústí - 0,4 m 
• odsávaný objem znečištěného vzduchu - 3 000 m3/h (300 m3/parkovací místo a 

předpoklad současně nastartováno 50 % vozidel) 
• spínání ventilátoru je ruční nebo od čidel CO, předpoklad chodu ventilátoru - 5 h/den 
 
Podzemní parkovací stání - bytový dům C 
• podzemní parkovací s celkovým počtem stání - 23 
• větrání podzemních parkovacích stání - podtlakově s nuceným odtahem nad střechu 

objektu 
• výška výduchu nad terénem - 13 m, průměr ústí - 0,4 m 
• odsávaný objem znečištěného vzduchu - 3 450 m3/h (300 m3/parkovací místo a 

předpoklad současně nastartováno 50 % vozidel) 
• spínání ventilátoru je ruční nebo od čidel CO, předpoklad chodu ventilátoru - 5 h/den 
 
Silniční provoz 
Nárůst intenzity dopravy na vjezdu a výjezdu do podzemních garážích, venkovních 
parkovacích stání a nárůstu dopravy na ul. Keltičkova vychází z počtu parkovacích stání (68 
stání, tj. bytový dům A - 23 stání, bytový dům B - 22 stání a bytový dům C - 23 stání a 
venkovní parkování s kapacitou 20 stání, z toho 9 stání přímo u ul. Keltičkova), návštěv 
komerčních prostorů v bytovém domě, které budou krátkodobě parkovat na ul. Keltičkova a 
zkušenosti s provozem u obdobných staveb.  
Intenzity dopravy na vjezdu a výjezdu do podzemních garáží a nárůstu dopravy na ul. 
Keltičkova je zřejmý jsou uplatněny dle tabulky uvedené na straně 18 tohoto oznámení. 
 
Emise  
Pro výpočet emisí ze silniční dopravy jsou použity emisní faktory silničních vozidel z 
„Programu pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla“ MEFA v.02 z internetových 
stránek MŽP ČR (http:/www.env.cz). Pro stanovení emisních faktorů jsem vycházel 
z předpokladu -provozovaná vozidla v roce 2009 budou plnit silniční vozidla emisní úrovně : 
20 % vozidel - EURO 4, 25 % vozidel  EURO 3, 30 % vozidel EURO 2 a 20 % vozidel 
EURO 1 a 5 % konvenční (bez katalyzátorů). 
 
Tabulka č.6 

Emisní faktory pro silni ční dopravu v roce 2010   
  PM10 (g/km.voz.) 
 Kategorie  5 km/h 50 km/h 90 km/h 130 km/h 
 Osobní vozidla 0,206 0,042 0,039 0,077 
 Lehká nákladní vozidla 1,307 0,184 0,242 0,454 
 Těžká nákladní vozidla 9,926 0,919 0,795 0,795 
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  NO2 (g/km.voz.) 
 Kategorie  5 km/h 50 km/h 90 km/h 130 km/h 
 Osobní vozidla 0,230 0,032 0,024 0,031 
 Lehká nákladní vozidla 1,377 0,231 0,162 0,166 
 Těžká nákladní vozidla 20,002 0,875 0,728 0,728 
  benzen (g/km.voz.) 
 Kategorie  5 km/h 50 km/h 90 km/h 130 km/h 
 Osobní vozidla 0,125 0,014 0,011 0,018 
 Lehká nákladní vozidla 0,019 0,004 0,003 0,003 
 Těžká nákladní vozidla 0,202 0,033 0,021 0,021 
  benzo(a)pyren (g/km.voz.) 
 Kategorie  5 km/h 50 km/h 90 km/h 130 km/h 
 Osobní vozidla 0,050 0,047 0,187 0,425 
 Lehká nákladní vozidla 0,029 0,035 0,095 0,210 
 Těžká nákladní vozidla 0,138 0,342 1,513 1,513 
 
Jednotlivé komunikace byly rozděleny na délkové elementy (úseky) o délce 10 m, které 
respektují tvar komunikací. Emisní faktory pro rychlost 5 a 50 km/h jsou z důvodu výpočtu na 
pojezdu po parkovacích stáních a dotřených komunikacích v obci. 
Na základě projektu počtu podzemních parkovacích stání, předpokládaného pohybu vozidel 
v podzemí (pojezdové trasy, doba pojezdu, startování vozidel a chodu motorů bez pohybu) a 
odvětrávaného množství, budou emise z podzemních parkovacích stáních : 
Tabulka č.7 
 PM10 

g/den  
NO2 
g/den 

benzen 
g/den 

benzo(a)pyren 
g/den 

Podzemní stání - dům A 9,2 24,4 6,3 1,2 
Podzemní stání - dům B 8,8 23,2 6,0 1,2 
Podzemní stání - dům C 9,2 24,4 6,3 1,2 
Podzemí stání - celkem 27,2 72,0 18,6 3,6 

Poznámka :  - PM10 - suspendované částice, NO2 - oxid dusičitý. 
 
Výpočet 
Výpočet byl proveden dle Metodického pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP ČR výpočtu 
znečištění ovzduší z bodových a mobilních zdrojů “SYMOS´97”, zveřejněný ve Věstníku 
Ministerstva životního prostředí České republiky, ročník 1998 ze dne 1998-04-15, částka 3 a 
dodatku č.1 zveřejněném ve Věstníku MŽP, duben 2003, částka 4. Výpočet byl proveden 
softwarem SYMOS´97v2003 – 5.1.3. 
 
Metodika výpočtu umožňuje: 

- výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami z bodových, liniových a plošných 
zdrojů, 

- výpočet znečištění ovzduší pevnými znečišťujícími látkami respektující pádovou 
rychlost   pevných částic z bodových, liniových a plošných zdrojů, 

- stanovit charakteristiky znečištění v husté síti referenčních bodů a tímto 
způsobem kartograficky názorně zpracovat výsledky výpočtu, 

- brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám 
stability mezní vrstvy ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského, 

- hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku z hlediska oxidu dusičitého. 
 
Pro každý referenční bod je možno vypočítat základní charakteristiky znečištění ovzduší: 

- maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících 
látek, které se   mohou vyskytovat ve všech třech třídách rychlosti větru a pěti 
třídách stability ovzduší, 
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- maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících 
látek bez ohledu na třídy rychlosti větru a stability ovzduší (jedná se o 
nejnepříznivější situaci, která může nastat), 

- maximální možné 8-hodinové hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez 
ohledu na třídy  rychlosti větru a stability ovzduší (jedná se o nejnepříznivější 
situaci, která může nastat), 

- maximální možné denní hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu na 
třídy rychlosti větru a stability ovzduší (jedná se o nejnepříznivější situaci, která 
může nastat), 

- roční průměrné koncentrace,  
- hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku také z hlediska NO2 ve vazbě na 

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

 
Výsledkem výpočtu rozptylové studie jsou následující hlavní charakteristiky znečištění 
ovzduší: 

- Imise suspendovaných částic (PM10) - maximální denní koncentrace  
- Imise suspendovaných částic (PM10) - průměrná roční koncentrace  
- Imise oxidu dusičitého (NO2) - maximální hodinová koncentrace   
- Imise oxidu dusičitého (NO2) - průměrná roční koncentrace   
- Imise benzenu - průměrná roční koncentrace   
- Imise benzo(a)pyrenu - průměrná roční koncentrace 

 
Hodnocení denní a roční koncentrace PM10  
Po realizaci stavby „Bytové domy Keltičkova, Slezská Ostrava" bude v roce 2010 na 
hodnoceném území 800 x 800 m, nárůst maximální denní koncentrace imisí suspendovaných 
částic (PM10) v rozmezí 0,023 až 0,687 µg.m-3 a průměrné roční koncentrace v rozmezí 0,000 
3 až 0,015 6 µg.m-3. 
V místě konkrétní trvalé obytné zástavby na ul. Keltičkova 333/34 bude nárůst maximální 
denní koncentrace imisí suspendovaných částic (PM10) = 0,414 µg.m-3 a průměrné roční 
koncentrace = 0,012 µg.m-3 a na ul. Keltičkova 320/18 bude nárůst maximální denní 
koncentrace imisí suspendovaných částic (PM10) = 0,092 µg.m-3 a průměrné roční 
koncentrace = 0,004 µg.m-3. 
 
Hodnocení hodinové a roční koncentrace NO2 
Po realizaci stavby bude na hodnoceném území 800 x 800 m, nárůst maximální hodinové 
koncentrace imisí oxidu dusičitého (NO2) v rozmezí 0,024 až 0,265 µg.m-3 a průměrné roční 
koncentrace v rozmezí 0,00 až 0,058 µg.m-3. 
V místě konkrétní trvalé obytné zástavby na ul. Keltičkova 333/34 bude nárůst maximální 
hodinové koncentrace imisí oxidu dusičitého (NO2) = 0,206 µg.m-3 a průměrné roční 
koncentrace = 0,047 µg.m-3 a na ul. Keltičkova 320/18 bude nárůst maximální hodinové 
koncentrace imisí oxidu dusičitého (NO2) = 0,077 µg.m-3 a průměrné roční koncentrace = 
0,030 µg.m-3. 
 
Hodnocení ročních koncentrací benzenu  
Po realizaci stavby bude na hodnoceném území 800 x 800 m, nárůst průměrné roční 
koncentrace imisí benzenu v rozmezí 0,000 2 až 0,011 9 µg.m-3. 
V místě konkrétní trvalé obytné zástavby na ul. Keltičkova 333/34 bude nárůst průměrné 
roční koncentrace imisí benzenu = 0,010 5 µg.m-3 a na ul. Keltičkova 320/18 bude nárůst 
průměrné roční koncentrace imisí benzenu = 0,003 7 µg.m-3. 
 



 26

Hodnocení ročních koncentrací benzo(a)pyrenu   
Po realizaci stavby „Bytové domy Keltičkova, Slezská Ostrava" budena hodnoceném území 
800 x 800 m, nárůst průměrné roční koncentrace imisí benzo(a)pyrenu v rozmezí v rozmezí 
0,000 000 1 až 0,000 002 6 ng.m-3. 
V místě konkrétní trvalé obytné zástavby na ul. Keltičkova 333/34 bude nárůst průměrné  
roční koncentrace imisí benzo(a)pyrenu = 0,000 002 3 ng.m-3 a na ul. Keltičkova 320/18 bude 
nárůst průměrné roční koncentrace imisí benzo(a)pyrenu = 0,000 001 3 ng.m-3. 
Tabulka č.8 

Suspendované částice (PM10) 
Maximální denní koncentrace 

Imisní hodnoty 
µg/m3 

minimální 0,023 
maximální 0,687 

Průměrná roční koncentrace 
Imisní hodnoty 

µg/m3 

minimální 0,0003 
maximální 0,015 6 

Oxid dusičitý (NO2)   
Maximální hodinová koncentrace 

Imisní hodnoty 
µg/m3 

minimální 0,024 
maximální 0,265 

Průměrná roční koncentrace 
Imisní hodnoty 

µg/m3 

minimální 0,002 
maximální 0,058 

Benzen 
Průměrná roční koncentrace 

Imisní hodnoty 
µg/m3 

minimální 0,000 2 
maximální 0,011 9 

Benzo(a)pyren 
Průměrná roční koncentrace Imisní hodnoty 

ng/m3 
minimální 0,000 000 1 
maximální 0,000 002 6 

 
Rozptylová studie imisní situace umožňuje posoudit vliv stavby „Bytové domy Keltičkova, 
Slezská Ostrava", po realizaci, na okolí z pohledu ochrany zdraví lidí. Z provedeného výpočtu 
je možno získat přehled, jak velký bude nárůst imisních koncentrací znečišťujících látek v 
hodnocené. U průměrné roční koncentrace imisí představují vypočtené hodnoty reálný nárůst 
imisních koncentrací v konkrétních místech hodnocené lokality v průběhu roku, dle příslušné 
větrné růžice. Z hodnocení výsledků je možno konstatovat, že po výstavbě „Bytové domy 
Keltičkova, Slezská Ostrava" budou imisní koncentrace ze sledovaných zdrojů (větrání 
podzemních parkovacích stání, venkovní parkovací stání a nárůst příslušné silniční dopravy 
vyvolaný výstavbou nových bytových domů) následující :  
Maximální imisní koncentrace 
Maximální vypočtený nárůst imisní koncentrace v roce 2010 po realizaci stavby „Bytové 
domy Keltičkova, Slezská Ostrava" v hodnocené lokalitě bude ve výši : 

- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 0,687 µg/m3 
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- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 0,015 6 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 0,265 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 0,058 µg/m3 
- benzen – průměrná roční koncentrace 0,011 9 µg/m3 
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 0,000 002 6 ng/m3 

 
Maximální imisní koncentrace v trvalé obytné zástavbě 
Nejvyšší vypočtený nárůst imisní koncentrace v roce 2010 po realizaci stavby „Bytové domy 
Keltičkova, Slezská Ostrava" bude v místě konkrétní trvalé obytné zástavby (obytný dům na 
ul. Keltičkova 333/34 nebo obytný dům na ul. Keltičkova 320/18) : 

- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 0,417 µg/m3 
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 0,012 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 0,206 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 0,047 µg/m3 
- benzen – průměrná roční koncentrace 0,010 5 µg/m3 
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 0,000 002 3 ng/m3 

 
Výsledné imisní koncentrace 
Stav imisního pozadí hodnocené lokality Slezská Ostrava v roce 2010 (bez realizace stavby 
„Bytové domy Keltičkova, Slezská Ostrava") je určen na základě odborného odhadu 
(výsledky imisního měření roku 1997 až 2006 a přijatá možná opatření v následujících létech) 
a v souladu s výpočtem imisních koncentrací v obdobných lokalitách. Předpokládané imisní 
pozadí Slezská Ostrava v roce 2010 (bez realizace stavby „Bytové domy Keltičkova, Slezská 
Ostrava") : 

- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 300 µg/m3 
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 55 µg/m3  
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 180 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 39 µg/m3  
- benzen – průměrná roční koncentrace 6,0 µg/m3 
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 5,0 ng/m3 

 
Při započtení předpokládaného imisního pozadí hodnocené lokality Slezská Ostrava v roce 
2010 a nejvyššího nárůstu imisních koncentrací v důsledku realizace stavby „Bytové domy 
Keltičkova, Slezská Ostrava" v hodnocené obytné lokalitě (obytný dům na ul. Keltičkova 
333/34) budou výsledné imisní koncentrace škodlivin : 

- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 300,414 µg/m3 
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 55,012 µg/m3  
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 180,206 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 39,047 µg/m3  
- benzen – průměrná roční koncentrace 6,010 5 µg/m3 
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 5,000 002 3 ng/m3 

 
Tím budou splněny imisní limity pro oxid dusičitý (NO2) vycházející z nařízení vlády  
č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, v místě trvalé obytné zástavby. 
Imisní limit pro suspendované částice (PM10) – průměrná denní koncentrace je již dnes 
překročen. Maximální imisní nárůst vlivem stavby „Bytové domy Keltičkova, Slezská 
Ostrava" pro suspendované částice (PM10) – denní koncentrace bude v místě konkrétní trvalé 
obytné zástavby (obytný dům na ul. Keltičkova 333/34) 0,414 µg/m3 = 0,14 % maximálního 
imisního pozadí roku 2010. Imisní znečištění pro suspendované částice (PM10) nepochází jen 
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ze silniční dopravy, ale významný vliv má průmyslová výroba Ostravska a dále lokální 
topeniště na pevná paliva. 
Imisní limit pro suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace je již dnes 
překročen. Maximální imisní nárůst vlivem stavby „Bytové domy Keltičkova, Slezská 
Ostrava" pro suspendované částice (PM10) – roční koncentrace bude v místě konkrétní trvalé 
obytné zástavby (obytný dům na ul. Keltičkova 333/34) 0,012 µg/m3 = 0,02 % maximálního 
imisního pozadí roku 2010. Imisní znečištění pro suspendované částice (PM10) nepochází jen 
ze silniční dopravy, ale významný vliv má průmyslová výroba Ostravska a dále lokální 
topeniště na pevná paliva. Imisní limit pro benzen je již dnes překročen. Maximální imisní 
nárůst vlivem stavby „Bytové domy Keltičkova, Slezská Ostrava" pro benzen – průměrná 
roční koncentrace bude v místě konkrétní trvalé obytné zástavby (obytný dům na ul. 
Keltičkova 333/34) 0,010 5 ng/m3 = 0,18 % průměrného imisního pozadí roku 2010. Imisní 
znečištění pro benzen nepochází jen ze silniční dopravy, ale významný vliv má průmyslová 
výroba Ostravska.. Maximální imisní nárůst vlivem stavby „Bytové domy Keltičkova, Slezská 
Ostrava" benzen – průměrná roční koncentrace bude v místě konkrétní trvalé obytné zástavby 
(obytný dům na ul. Keltičkova 333/34) 0,000 003 ng/m3 = 0,000 05 % průměrného imisního 
pozadí roku 2010. Imisní znečištění pro benzo(a)pyren nepochází jen ze silniční dopravy, ale 
významný vliv má průmyslová výroba Ostravska. 

 
Zpracovatel rozptylové studie uvádí na základě závěrů zpracované studie, že je možno 
konstatovat splnění všech podmínek a doporučuje vydat povolení orgánu ochrany ovzduší 
podle § 17 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší  a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
 
 
2. Množství odpadních vod a jejich znečištění 
 
Odpadní vody zahrnují odpadní vody splaškové a odpadní vody dešťové. 
 
Dešťová kanalizace        
Dešťové vody budou projektovanou jednotnou kanalizací odvedeny do jednotné kanalizace 
pro veřejnou potřebu DN 600, která je vedena v ulici Keltičkova. Veřejná kanalizace má 
koncovku na ÚČOV v Ostravě – Přívoze. 
Projektovaná jednotná areálová kanalizace se předpokládá profilu DN 250 – 300 v celkové 
délce cca 150 m. Předpokládá se její předání SMO do správy a.s. OVAK. 
Provedena je předběžná bilance srážkových vod – při výpočtech byla uvažována v souladu 
s platnou legislativou intenzita návrhového přívalového kritického 15 minutového deště 
i = 157 l.s-1ha-1 při periodicitě 0,5. 
 
Vstupní údaje pro výpočet – projektovaný stav: zastřešení    0,25 ha 
         zpevněné plochy   0,20 ha  
V současné době je území převážně zatravněné. 
 
Projektovaný průtok při návrhovém dešti   
Tabulka č.9 

 plocha 
(ha) 

koeficient 
odtoku 

Intenzita odtoku 
(l/s/ha) 

průtok 
(l/s) 

střecha 0,25 1,0 157 39 
zpevněné plochy 0,20 0,8 157 25 
Celkem    64 
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Celkový odtok ze zájmového území    QD celkem = 64 l.s-1 

Roční kubatura srážkových vod při předpokládané průměrné výšce srážek 800 mm je 
cca 3000 m3rok-1.  
Nepředpokládá se nutnost výstavby odlučovačů ropných látek. 
 
Splašková kanalizace           

Splaškové vody budou svedeny do projektované jednotné areálové kanalizace, dále do veřejné 
kanalizace s koncovkou na ÚČOV. 

Uvedené údaje byly převzaty z výpočtu potřeby vody, maximální průtok splaškových vod  byl 
stanoven ze zkušeností. 

Průměrná denní kubatura splašků    Qd-S   33 m3d-1  
Maximální denní kubatura splašků      Qm-S  1,25 x 33 m3d-1 = 41 m3d-1  

Maximální průtok splaškových vod      Qmax-S 7 l.s-1  

Roční kubatura splašků    Qrok-S  12 000 m3rok-1 

Bude se jednat o běžné splaškové vody, jejichž znečištění by nemělo překročit limitní 
hodnoty, uvedené v platném kanalizačním řádu kanalizace pro veřejnou potřebu Statutárního 
města Ostrava. 

 
3. Kategorizace a množství odpadů 
 
Odpady z předpokládaného záměru je možné rozdělit do následujících částí:  
- odpady vznikající během výstavby (z přípravy staveniště, odpady ze stavebních prací), 
- odpady vznikající po ukončení stavby – provoz bytových domů. 
 
Odpad vznikající během výstavby 
 
Při výstavbě budou vznikat odpady uvedené v následující tabulce. Odpady jsou zařazeny dle 
vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při 
udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). 
 
Odpady vznikající při výstavbě 
Tabulka č.10 
Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie odpadu 

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 
17 01 01 Beton O 
17 01 02 Cihly O 
17 01 07 Směsi, oddělené frakce stavebního materiálu od betonu, 

cihel, keramických výrobků, mimo č.17010  
O 

17 02 01 Dřevo O 
17 02 03 Plasty  O 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01  O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 
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Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie odpadu 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03    O 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O 
17 09 01 Směsné stavební a demoliční odpady mimo č.170901-03   O 
20 01 11 Textilní materiály  O 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad  O 
20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad  O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 

 
Odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, budou odváženy a likvidovány mimo 
staveniště, což bude zajištěno prováděcí firmou nebo odbornou firmou. Stavební dodavatel je 
povinen vést evidenci odpadů. Tato evidence bude předložena ihned po ukončení stavebních 
prací Magistrátu statutárního města Ostravy.  
Doporučuji, aby investor při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních prací zakotvil 
ve smlouvách povinnost zhotovitele k odstraňování odpadů způsobených jeho činností. 
 
Odpad z objektu obytných domů  
Tabulka č.11 
Kód 
druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kat. 
odpadu 

Očekávané 
množství 

(t/rok) 

Předp. způsob 
zneškodnění 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad  O 0,1 odborná firma 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 50 odborná firma 
20 03 03 Uliční smetky O 0,2 odborná firma 

 
Odpady komerční plochy budou upřesněny po stanovení konkrétního nájemce.  
 
Původce bude dle povinností uvedených v zák.č. 185/2001: 
- odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů,  
- vzniklé odpady které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo 

fyzické osobě k možnému využití,   
- nelze-li odpady využít, zajistit jejich zneškodnění,  
- kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných 

vlastností,  
- shromažďovat utříděné podle druhů a kategorií,  
- zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením,  odcizením nebo únikem ohrožujícím 

životní  prostředí,  
- umožnit kontrolním orgánům přístup na staveniště a na vyžádání předložit dokumentaci a 

poskytovat úplné informace související s odpadovým hospodářstvím. 
 
Odvoz a zneškodnění odpadů ze stavby bude smluvně zajištěno  odbornou firmou. Objekty se 
zapojí do systému svozu odpadů města. 
Pro jednotlivé druhy odpadů budou zabezpečeny vhodné nádoby a jejich umístění.  
Nakládání s odpady bude řešeno v souladu s požadavky schváleného Programu odpadového 
hospodářství kraje, zejména z hlediska třídění odpadů a možnosti jejich recyklace. 
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4. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií 
 
Možnost vzniku havárií 
Navržený záměr není takovým záměrem, který by sebou nesl zásadní riziko vyplývající 
z používání látek nebo technologií.   
Možnost vzniku havárie s negativním dopadem na ovzduší a klima, vodu, půdu, geologické 
podmínky a zdraví obyvatel vycházející z dopravy používané v rámci stavebních prací lze 
technickými opatřeními omezit na minimum.  
Problémy by mohly nastat při nesprávném nakládání s odpady, při nedodržení protipožárních 
opatření, při havárii vozidel na přilehlých komunikacích v rámci stavby. Případný únik 
motorového oleje, nafty či benzinu bude eliminován pravidelnou kontrolou technického stavu 
a pravidelnou údržbou vozidel a stavebních mechanismů v průběhu vlastní stavby. 
Možnost vzniku havárií může souviset  s úniky látek nebo selháním lidského faktoru. 
 
Úniky látek 
Předpokládat lze pouze úniky ropných látek z dopravních a mechanizačních prostředků. 
Případné úniky ropných látek je nutno okamžitě eliminovat využitím sorpčních prostředků, 
případně zajistit sanaci horninového prostředí postižené lokality. Postižená lokalita musí být 
v co nejkratším časovém horizontu sanována.  
 
Selhání lidského faktoru 
Riziko ohrožení kvality životního prostředí vlivem selhání lidského faktoru souvisí zejména 
s dopravními nehodami.   
Pokud dojde během provozu k jakékoli poruše na zařízení nebo havárii, budou učiněna 
opatření, aby se podobná situace následně neopakovala.  
 
Požární nebezpečí 
Požární zabezpečení bude součástí požárně bezpečnostním řešením staveb, řešeno bude 
zprávou požární ochrany. Příslušným odborníkem bude určen stupeň požární bezpečnosti  a 
stanovena požární odolnost stavebních konstrukcí, únikové cesty, odstupován vzdálenost a 
provedeno zhodnocení možnosti protipožárního zásahu. 
 
 
5. Hluk 
 
Stanovení nejvyšších přípustných hladin hluku  
 
Podle nařízení vlády číslo 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, příloha č. 2, část B, činí nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti:  
 
V chráněném vnitřním prostoru budov: 

základní hladina hluku L Aeq,T = 40 dB            (§ 10, odst.2 NV č.148/2006 Sb.) 
korekce na druh chráněného prostoru  dle příl. č. 2, část A, NV 148/2006 Sb.) 
         obytné místnosti  - v denní době         0 dB 
                                     - v noční době   -10 dB 
Z toho : LAeq,T =  40 dB pro denní dobu 
   LAeq,T =  30 dB pro noční dobu 
 

Pro denní dobu pak bude hygienický limit : 
a) při provádění stavební činnosti 8 hodin  v době mezi 7. a 21. hodinou : 
        LAeq,T =  40 dB       
          t1= 8 hodin 
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LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg(429 + t1)/ t1) = 40 + 10.lg (429 + 8)/8+ = 57,4 dB 
 

b) při provádění stavební činnosti 14 hodin  v době mezi 7. a 21. hodinou : 
        LAeq,T =  40 dB       
          t1= 14 hodin 
LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg (429 + t1)/ t1) = 40 + 10.lg (429 + 14)/14) = 55,0 dB 

 
V chráněném venkovním prostoru ostatních staveb a chráněném ostatním venkovním prostoru 
 

základní hladina hluku L Aeq,T = 50 dB            (§ 11, odst.4 NV č.148/2006 Sb.) 
korekce na druh chráněného prostoru  dle příl. č. 3, část A, NV 148/2006 Sb.) 
         chráněné venkovní prostory  - v denní době      0 dB 
                                             - v noční době -10 dB 
korekce na hluk ze stavební činnosti (7 až 21 hod.)  +15 dB 

Z toho : LAeq,T  =   65 dB pro denní dobu 
Po realizaci stavby 
Vnitřní prostor 
Nejvyšší přípustná maximální hladina akustického tlaku A uvnitř staveb pro bydlení a staveb 
občanského vybavení se stanoví pro hluky šířící se ze zdrojů uvnitř budovy součtem základní 
maximální hladiny hluku LpAmax = 40 dB a korekcí přihlížejících k využití prostoru a denní 
době podle přílohy č.5 k tomuto nařízení. Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky nebo má 
výrazně informativní charakter, jako například řeč nebo hudba, přičítá se další korekce –5 dB.  
Za hluk ze zdrojů uvnitř budovy se pokládá i hluk ze stacionárních zdrojů, umístěných mimo 
posuzovaný objekt, pronikající do těchto objektů jiným způsobem než vzduchem, to znamená 
konstrukcemi nebo podložím. Při provádění povolených stavebních úprav uvnitř budovy je 
přípustná korekce +15 dB k základní maximální hladině akustického tlaku v době od 7 do 21 
hod. 
 
Korekce pro stanovení hodnot hluku v obytných stavbách a ve stavbách občanského vybavení 
Tabulka č.12 
Druh chráněné místnosti  Korekce /dB/ 
Nemocniční pokoje 6.00 až 22.00 h 

22.00 až 6.00 h 
0 
-15 

Operační sály Po dobu používání 0 
Lékařské vyšetřovny, ordinace Po dobu používání -5 
Obytné místnosti 6.00 až 22.00 h 

22.00 až 6.00 h 
0* 
-10* 

Hotelové pokoje 6.00 až 22.00 h 
22.00 až 6.00 h 

+10 
0 

Přednáškové síně, učebny a pobytové místnosti škol, jeslí, mateřských 
škol  a školských zařízení 

 +5 

Koncenrtní síně, kulturní střediska  +10 
Čekárny, vestibuly veřejných úřadoven a kulturní zařízení, kavárny, 
restaurace 

 +15 

Prodejny, sportovní haly  +20 
 
* V okolí hlavních komunikací, kde je hluk z těchto komunikací převažující a v ochranném pásmu drah je    
    přípustná další korekce + 5 dB 
Pro jiné prostory, v tabulce jmenovitě neuvedené, platí hodnoty pro prostory funkčně obdobné. 
 
Venkovní prostor 
Vymezení požadavků nejvyšších přípustných hladin hluku v zájmovém území – doprava. 
Stanovení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku vychází ze základní hladiny hluku 
LAZ = 50 dB(A) a korekcí přihlížejících k místním podmínkám a denní době. Podle nařízení 
vlády č. 88/2004 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  ve znění 



 33

Nařízení vlády č.148/2006 Sb.s platností od 1.7.2006 (v době realizace záměru bude 
v platnosti, proto je vládní nařízení respektováno a vymezeny hodnoty dle tohoto vládního 
nařízení) pak platí korekce pro základní hladinu 50 dB(A) pro stanovení hodnot hluku ve 
venkovním prostoru následující: 
Tabulka č.13 

Korekce dB(A) Způsob využití 
území 1) 2) 3) 4) 
Chráněný venkovní 
prostor staveb 
lůžkových 
zdravotnických 
zařízení včetně lázní 

-5 0 +5 +15 

Chráněný venkovní 
prostor  lůžkových 
zdravotnických 
zařízení včetně lázní 

0 0 +5 +15 

Chráněný venkovní 
prostor ostatních 
staveb a chráněný 
ostatní venkovní 
prostor 

0 +5 +10 +20 

1) Korekce se použije pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku 
(§30 odst.1 zák.č.258/2000 Sb.), s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové 
komunikace, a dále s výjimkou drah, nejde-li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce. 
Zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídky vlaků a opravy vozů. 

2) Použije se pro hluk z pozemní dopravy na pozemních komunikacích s výjimkou účelových komunikací, 
a drahách. 

3) Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy na 
těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. 
Použije se na hluk na drahách v ochranném pásmu dráhy. 

4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích  a drahách, který je 
v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru vznikl do 31.prosince 
2000. Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, výměně kolejového 
svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní 
komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním 
prostoru staveb a v chráněné, venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy. 

 
Závazné stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku pro venkovní prostor je oprávněn 
provádět pouze příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Při dokladovaném splnění 
nejvyšších přípustných hodnot hluku v definovaném venkovním prostoru, lze rovněž 
předpokládat splnění i nejvyšších přípustných hodnot hluku ve vnitřních chráněných 
prostorách např. staveb pro bydlení nebo staveb občanského vybavení. 
 
Hluk v lokalitě je možné rozdělit do následujících časových úseků: 
- hluk v době výstavby, 
- hluk po ukončení stavby .  
 
Volba kontrolních bodů výpočtu 
 
Kontrolní body byly zvoleny chráněném venkovním prostoru chráněných objektů nejblíže 
situovaných vůči navrhované stavbě (2 m od fasády objektu ve výšce 3 a 15 m). 
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Tabulka č.14 
Kontrolní 

bod 
Výška Místo situování 

1,2 , 3 3 p.č. 4, zastavěná plocha – rodinný dům, 
č.p. 136, Keltičkova 6 

 
4 3 p.č.10,  zastavěná plocha – objekt 

bydlení, č.p. 320, Keltičkova 18 
6 3 p.č. 907, zastavěná plocha – objekt 

bydlení, č.p.328 

 
Vymezení referenčních bodů je zřejmé z následujícího grafického znázornění: 
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Hluk v době výstavby 
Způsob (množství, kvalitativní a kvantitativní složení) nasazení stavebních mechanismů 
v území bude záviset na dodavatelské stavební firmě, tento vliv bude sledován v omezenou 
dobu, pouze po dobu stavby. Každá stavební činnost má na danou lokalitu vliv, v předmětném 
případě je možné konstatovat, že doba stavby bude omezená.   
V průběhu stavebních prací lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem ze 
stavebních strojů, zvláště při provádění zemních prací. Tyto činnosti  jsou prováděny téměř 
výhradně v denní době. Nepředpokládá se stavební činnost v noční době, ve dnech pracovního 
klidu a o svátcích.  
 
Při výstavbě bude užita řada strojů, které většinou patří k významným zdrojům hluku. Dle 
způsobu šíření hluku do okolí se bude jednat o zdroje liniové (např. doprava zeminy, 
stavebních materiálů) a bodové (např. míchače, kompresory, vrtné soupravy apod.). 
Předpokládá se výskyt následujících zdrojů hluku: 
 
Stroje a zařízení používané během výstavby – odhad 
Tabulka č.15 
Typ prací Název stroje Počet kusů Akustické parametry 

Nakladač 2 LpA,10 = 80 dB 
Buldozer 2 LpA,10 = 85 dB 
Vrtná souprava 1 LpA,10 = 84 dB 
Rypadlo 1 LpA,10 = 81 dB 
Hutní a vibrační válec 1 LpA,10 = 79 dB 

Zemní 

Nákladní automobily 8/hod LpA,10 = 89 dB 
Domíchávače betonu 1hod LpA,10 = 80 dB 
Čerpadla betonu 1 LpA,10 = 81 dB 
Hutní a vibrační válec 1 LpA,10 = 79 dB 
Nakladač 2 LpA,10 = 80 dB 
Jeřáb 2 LpA,10 = 75 dB 
Kompresor 2 LpA,10 = 75 dB 
Svářecí soupravy 3 LpA,10 = 75 dB 

Stavební 

Nákladní automobily 4/hod LpA,10 = 89 dB 

 
Stavební práce 
Tabulka č.16 

Den Kontrolní bod 
LAeq dB 

1 61,0 
2 61,3 
3 61,3 
4 61,3 
5 61,1 
6 58,8 

         Nejistota výpočtu + 1,2 dB 
 
Ve venkovním chráněném prostoru (hranice parcel chráněných objektů) a v chráněném 
prostoru chráněných objektů nebude přípustná hodnota hlukové zátěže v době stavby 
překračovat přípustné hodnoty. Při stavebních pracích je možné vůči prostoru objektů bydlení 
použít protihlukové odclonění.Taková potřeba odklonění se nepředpokládá. 
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Hluková zátěž po ukončení stavby  
 
Hluková zátěž v předmětném území byla stanovena na základě podrobného počítačového 
modelu. Ve zvolených referenčních bodech byly vypočteny očekávané hodnoty výhledového 
hlukového zatížení pro nový stav vzniklý realizací připravovaného záměru v území. 
Vlastní výpočty a grafické znázornění jsou zpracovány pomocí výpočetního programu 
HLUK+ verze 7.11 (RNDr Miloš Liberko - JsSoft Praha). Algoritmus výpočtu vychází z  
metodických pokynů.  Výpočtové body byly voleny 2 m od fasády objektů situovaných 
v předmětném území.  
 
Sledován byl: A. Samostatný provoz bytových domů  

B. Provoz bytových domů včetně dopravy na ulici Keltičkova 
 

A. Samotný provoz bytových domů 
Zjištěné hodnoty 
Tabulka č.17 

 
Nový stav – zjištěná hodnota – příspěvek provozu bytových 

domů  
Den Noc 

 
Kontrolní 

bod 

 
Výška 

LAeq dB LAeq dB 
1 3 43,3 37,1 
2 3 47,1 38,8 
3 3 34,9 27,6 
4 3 33,4 25,6 
5 3 32,9 32,9 
6 3 24,7 15,8 

                 Nejistota výpočtu + 1,2 dB 
                 Přípustná hodnota pro hluk z parkoviště  Den    LAeq = 50 dB    Noc    LAeq = 40 dB 
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            PŘÍSPĚVEK PROVOZU BYTOVÝCH DOMŮ NA ULICI KELTIČKOVA  
GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IZOFON DEN                                   GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IZOFON NOC                               
                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
B. Provoz bytových domů včetně dopravy na ulici Keltičkova 
 
Zjištěné hodnoty 
Tabulka č.18 

 
Nový stav – zjištěná hodnota – příspěvek provozu bytových 

domů  
Den Noc 

 
Kontrolní 

bod 

 
Výška 

LAeq dB LAeq dB 
1 3 49,4 41,2 
2 3 47,3 39,0 
3 3 35,1 27,7 
4 3 33,6 25,8 
5 3 51,5 42,8 
6 3 43,8 34,7 

                 Nejistota výpočtu + 1,2 dB 
                 Přípustná hodnota pro hluk z parkoviště  Den    LAeq = 55 dB    Noc    LAeq = 45 dB 
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      PROVOZ BYTOVÝCH DOMŮ VČETNĚ DOPRAVY NA ULICI KELTIČKOVA  
GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IZOFON DEN                                   GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IZOFON NOC                               
 
 

 
 
 
 
Sledován byl příspěvek hlukové zátěže provozu bytových domů na ulici Keltičkova a provoz 
bytových domů na Keltičkova ve Slezské Ostravě včetně veřejné dopravy (ulice Keltičkova). 
Referenční body chráněných objektů (chráněný venkovní prostor chráněných objektů byly 
zvoleny ve směru k navrhované stavbě bytových domů (u referenčního  objektu p.č.4 byly 
zvoleny tři body v jednotlivých směrech, u objektu na p.č. 10 byly zvoleny dva referenční 
body v jednotlivých směrech ve vztahu k navrhované stavbě bytových domů..   
V zájmovém území nezhorší provoz bytových domů neúměrně stávající hlukovou zátěž 
vzhledem k chráněnému venkovnímu prostředí chráněných objektů.  
Na základě zjištěných hodnot je možné konstatovat, že provozem bytových domů na ulici 
Keltičkova  na základě uplatněných hodnot hlukové zátěže budou  dodrženy limity hluku pro 
chráněné objekty dle nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, tj. pro den 50 dB a pro noc 40 dB, provoz bytových domů nebude 
hlukovou zátěží překračovat v místech s chráněnými objekty v chráněném venkovním 
prostoru. 
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Při započtení dopravní zátěže souvisejícího dopravního provozu na ulici Keltičkova  včetně 
provozu bytových domů budou  ve zvolených referenčních bodech  dodrženy přípustné 
hodnoty dle  nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací. 
Po realizaci záměru v území může být tento předpoklad ověřen po ustálení dopravních 
charakteristik měřením. 
 
  
C.  Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území 
  
1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 
1.1 Dosavadní využívaní území a priority jeho trvale udržitelného využívání 
 
Zájmové území je v současné době projekčně připraveno pro realizaci tří obytných domů. 
Pozemek určený k zástavbě se nachází v dostupné blízkosti centra Ostravy, je situován u ulice 
Keltičkova. 
Výstavba objektů je součástí celého území a respektuje podmínky navazujících objektů. 
Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací. 
Připravované komplexní využití území a priority jeho trvale udržitelného využívání jsou 
záměrem stavby, která je součástí tohoto oznámení o posuzování vlivů na životní prostředí 
dodrženy a záměr stavby tyto podmínky splňuje. 
 
 
1.2 Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů  
 
Přímo zájmové území, v němž je realizován záměr, obsahuje přírodní zdroje, jejich kvalita a 
schopnost regenerace z toho důvodu nesmí být negativně ovlivněna.  
 
Mezi přírodní zdroje v dotčeném území patří: 
 
• půdní fond  

Během realizace záměru dojde k záboru zemědělské půdy, jedná se plochy zařazené do kultury 
zahrada, které nejsou v současnosti využívány jako zemědělský půdní fond, nachází se zde 
náletová zeleň.   
Půda určená k plnění funkce lesa nebude dotčena (stavba se nachází v ochranném pásmu lesa). 
 
• vodní zdroje,  voda 
V prostoru se nenachází vodní zdroje.  
 
• surovinové zdroje  
Stavba bude prováděna v katastrálním území Slezská Ostrava, inv.č. 713828 situovaném                                
v  chráněném  ložiskovém území ostravsko – karvinské části hornoslezské pánve stanoveném 
pro černé uhlí. Plocha  pro výstavbu je  kategorizována  podle  mapy „Kategorizace území 
OKR“ zpracované v 05/2002 OKD, DPB, a.s . jako oblast s možným nahodilým výstupem 
důlních plynů. 
Vyhodnocení výstupu důlních plynů na povrch bylo provedeno ve spolupráci s organizací 
DIAMO, státní podnik odštěpný závod GEAM, Dolní Rožínka, Středisko zkušebních 
laboratoří akreditované Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. 
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Vzhledem k tomu, že v půdorysu stavebního objektu A byla zjištěna koncentrace metanu nižší 
než 0,5 %, není nutné k realizaci uvedeného objektu stanovit další zajišťovací a bezpečnostní 
protimetanová opatření.  
Vzhledem k tomu, že v půdorysu stavebního objektu B a C byla zjištěna koncentrace metanu 
v rozmezí 0,5 % až 0,7 %, je nutné k realizaci uvedených objektů stanovit další zajišťovací a 
bezpečnostní protimetanová opatření.  
Návrh  bezpečnostních opatření na základě vyhodnocení výstupu důlních plynů na povrch, 
Bytové domy ul.Keltičkova, k.ú. Slezská Ostrava zpracovalo DIAMO, státní podnik, 
odštěpný závod Odra, Ostrava – Vítkovice v 03/2008. 
 
 
1.3 Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností   
 
- na územní systémy ekologické stability 
Zájmové území vymezené plochou pro realizaci stavby administrativního objektu je situováno 
mimo tah územních systémů ekologické stability.  
Územní systémy ekologické stability dle Generelu lokálního systému ekologické stability pro 
Městský obvod Moravská Ostrava jsou zahrnuty v územně plánovací dokumentaci. Zájmové 
území je situováno mimo tah územních systémů ekologické stability. Nejbližší prvky tohoto 
systému jsou západně od zájmové lokality.  Jedná se o vodoteč Ostravici, která je 
biokoridorem. Místo vymezení biokoridoru je zřejmé z následujícího grafického znázornění: 
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Zájmové území je situováno v dostatečné odstupové vzdálenosti od uvedeného biokoridoru. 
 
- na zvláště chráněná území 
Stavba se nenachází ve zvláště chráněném území ve smyslu zák. ČNR č. 114/92 o ochraně 
přírody a krajiny.  
Chráněná území jsou situována mimo jakýkoliv dosah záměru. 
 
- na území přírodních parků  
Zájmové území není součástí přírodního parku. 
 
- území NATURA 2000 – ptačí oblast, evropsky významné lokality 

Žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast nebudou záměrem dotčeny.  

Nejblíže k zájmovému území leží evropsky významná lokalita EVL Heřmanický rybník CZ 
0813444, cca 3,2 km severovýchodně od zájmového území (rozloha 478, 96, soustava čtyř 
rybníků s porosty rákosin eutrofních stojatých vod s přilehlými mokřadními pcháčovými 
loukami a biotopem čolka velkého – tůně v okrajových partiích rybníka s rozsáhlými 
rákosinami). 
 
-  na významné krajinné prvky  
Ve smyslu zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je významný krajinný prvek 
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, utvářející její vzhled nebo 
přispívající k udržení její stability. Významnými prvky ze zákona jsou rašeliniště, lesy, vodní 
toky, rybníky, jezera, údolní nivy a ty části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody.   
Takové území nebude záměrem dotčeno.  
 
- na území historického, kulturního nebo archeologického významu 
V bezprostředním okolí předmětné lokality se nenachází žádné významné architektonické ani 
historické památky či archeologická naleziště, která by mohla být realizací stavby dotčena.  
 
- na území hustě zalidněná  
Zájmové území je mimo území historického, kulturního nebo archeologického významu, 
nenalézají se zde objekty uvedeného významu. 
Při sledování vazeb nejbližšího okolí plánované stavby je možno říci, že na území města 
Ostrava se nalézají historicky cenné objekty zapsané v ústředním seznamu kulturních 
památek. Nejvýznamnějšími kulturními památkami jsou Slezskoostravský hrad, zámek 
Ostrava Poruba s prvky sakrální architektury (gotika, baroko, klasicismus,  historizující), 
lidové architektury a technické památky).  
Podrobný výčet historicky cenných objektů zde není uveden, neboť žádná z uvedených 
památek není v bezprostřední blízkosti zájmové lokality. 
 
- na území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží) 
Přímo zájmové území není územím se starou zátěží. Je situována v oblasti s vlivy hornické 
činnosti projevily před cca 180 roky. Hornická činnost zde byla ukončena dobýváním ve 
velkých hloubkách cca před 14 roky. 
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2.  Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které 
budou pravděpodobně významně ovlivněny  
 
Při přípravě realizace navrhovaného záměru byly při přípravě záměru sledovány následující 
složky životního prostředí: 

- obyvatelstvo 
- ovzduší a klima 
- voda 
- půda, horninové prostředí a přírodní zdroje 
- flóra, fauna a ekosystémy 
- krajina a krajinný ráz 
- hmotný majetek a kulturní památky 

 
 
2.1 Vlivy na obyvatelstvo             
                                                                          
Základní kriteria pro posouzení míry nebo možnosti ovlivnění této skutečnosti jsou prověřena. 
Možné přímé a nepřímé vlivy na obyvatelstvo je možno charakterizovat s ohledem na 
jednotlivé složky životního prostředí ve vztahu k obyvatelstvu a z hlediska časového 
rozložení záměru (po dobu stavby a v době po ukončení realizace stavby bytového areálu. 
     
V době realizace stavby může být ovlivněno obyvatelstvo zejména s ohledem na stavební 
práce. Vlastní stavba bude probíhat pouze omezenou dobu. 

Případnou sekundární prašnost z vlastního staveniště lze technicky eliminovat. Pro 
minimalizaci negativních vlivů jsou pro etapu výstavby formulována následující doporučení: 

- Dodavatel stavby bude poskytovat garance na minimalizování negativních vlivů stavby na 
životní prostředí a na celkovou délku stavby se zohledněním požadavků na používání 
moderních a progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu 
prostředí šetrných technologií). 

- Celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost 
narušení faktorů pohody pro obyvatele nejblíže situovaných objektů bydlení.  

Z hlediska doby realizace záměru, jeho rozsahu a  současným respektováním výše uvedených 
doporučení lze záměr i v době stavebních prací akceptovat. 
 
 
2.2 Ovzduší a klima                                                              
 
Klimatické poměry 
Posuzovaný záměr bude realizován v oblasti mírně teplé MT 10, s dlouhým, teplým a mírně 
suchým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem a podzimem a s krátkou 
zimou, mírně teplou a velmi suchou s krátkým trváním sněhové pokrývky. 
 
Počet letních dnů      40 – 50 
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 oC a více  140 – 160 
Počet mrazových dnů     110 – 130 
Počet ledových dnů      30 – 40 
Průměrná teplota v lednu     -2 až -3 oC 
Průměrná teplota v červenci     17 - 18 oC 
Průměrná teplota v dubnu     7 – 8 oC 
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Průměrná teplota v říjnu     7 – 8 oC 
Průměrné roční srážky     746 mm 
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více  100 – 120 
Srážkový úhrn ve vegetačním období   400 - 450 mm 
Srážkový úhrn ve zimním období    200 - 250 mm 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou    50 – 60 
Počet dnů zamračených     120 – 150 
Počet dnů jasných      40 – 50 
 
Teplotní a srážková charakteristika lokality vycházející z dlouhodobých měření (1901- 
1950) je uvedena v následující tabulce: 
 
Teplotní a srážková charakteristika 
Tabulka č.19 
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
oC -2,2 -1,1 2,9 7,8 13,1 16,0 17,9 17,0 13,4 8,4 3,4 -0,1 
mm 25 23 33 45 73 78 97 85 57 51 41 32 

 
 
Průměr za období rok duben-září   oC 8 14,2 
mm srážek       640 435 
Nejdeštivějším měsícem je červenec, srážkově nejchudším měsícem je únor. 
 
Grafické znázornění větrné růžice 

                                                           
Tabulka hodnot větrné růžice 
Tabulka č.20 

třída [m/s] N NE E SE S SW W NW CALM  Součet 
I.t ř. 1,7 0,91 1,00 0,11 0,19 0,57 1,18 0,62 0,35 7,92 12,85 
II.t ř. 1,7 2,39 3,07 0,28 0,42 1,76 3,53 1,33 0,67 8,86 22,31 
II.t ř. 5 0,05 0,14 0,00 0,03 0,11 0,16 0,02 0,02 0,00 0,53 
III.t ř. 1,7 2,87 3,29 0,25 0,35 1,69 4,18 1,70 1,02 3,87 19,22 
III.t ř. 5 1,22 2,38 0,03 0,15 1,23 3,60 0,33 0,14 0,00 9,08 
III.t ř. 11 0,12 0,07 0,00 0,00 0,08 0,20 0,06 0,03 0,00 0,56 
IV.t ř. 1,7 1,36 1,19 0,14 0,20 0,61 1,68 0,97 0,95 2,36 9,46 
IV.t ř. 5 1,15 1,33 0,03 0,18 1,50 5,03 0,49 0,26 0,00 9,97 
IV.t ř. 11 0,49 0,34 0,01 0,05 1,04 2,74 0,46 0,20 0,00 5,33 
V.tř. 1,7 1,23 1,09 0,14 0,15 0,42 1,32 0,99 1,06 1,97 8,37 
V.tř. 5 0,23 0,10 0,01 0,29 1,00 0,37 0,03 0,29 0,00 2,32 
Sum (Graf) 12,02 14,00 1,00 2,01 10,01 23,99 7,00 4,99 24,98 100/100 
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Úřad městského obvodu Slezská Ostrava je uveden ve Věstníku MŽP č. 4/2008 jako oblast se 
zhoršenou kvalitou ovzduší pro imise suspendované částice PM10 - průměrná denní a roční 
koncentrace na ploše 100 % a 100 % obvodu, imise oxid dusičitý (NO2) - průměrná roční 
koncentrace na ploše 4,4 % obvodu, imise benzen - průměrná roční koncentrace na ploše 38 
% obvodu a imise benzo(a)pyren - průměrná roční koncentrace na ploše 100 % obvodu a 
imise arsenu - průměrná roční koncentrace na ploše 45,3 % obvodu pro ochranu zdraví lidí. 
Stav imisního pozadí hodnocené lokality Slezská Ostrava v roce 2010 (bez realizace stavby 
„Bytové domy Keltičkova, Slezská Ostrava") bylo možné určit na základě odborného odhadu 
(výsledky imisního měření roku 1997 až 2006 a přijatá možná opatření v následujících létech) 
a v souladu s výpočtem imisních koncentrací v obdobných lokalitách. Předpokládané imisní 
pozadí Slezská Ostrava v roce 2010 bude pro suspendované částice (PM10) – maximální denní 
koncentrace < 300 µg/m3a průměrná roční koncentrace < 55 µg/m3, pro oxid dusičitý (NO2) – 
maximální hodinová koncentrace < 180 µg/m3 a průměrná roční koncentrace < 39 µg/m3,  pro 
benzen – průměrná roční koncentrace < 6,0 µg/m3 a benzo(a)pyren – průměrná roční 
koncentrace < 5,0 ng/m3. 
 
Hlavním zdrojem znečištění ovzduší při realizaci stavby mohou být práce související zejména 
s přesunem materiálů, pohybem stavebních mechanizmů a manipulaci s materiály.  
Minimalizaci znečištění ovzduší lze dosáhnout  zejména organizačními opatřeními - 
koordinací stavebních prací, snižováním prašnosti kropením, udržováním techniky v dobrém 
technickém stavu a čistotě. Všechna tato opatření jsou v kompetenci dodavatele stavby. Při 
dodržování uvedených opatření lze vliv emisí tuhých látek (zejména prachu) na okolí 
považovat za nepodstatný.  
Ovzduší a klima předmětného území nebude negativně ovlivněno nad únosnou mez. 
Lze konstatovat, že stavba „Bytové domy Keltičkova - Slezská Ostrava“ bude napojena na 
centrální zásobování teplem. Nevznikne nový zdroj znečištění ovzduší. 
Množství znečišťujících látek, které mohou být emitovány je nízké, z hlediska vlivu na zdraví 
málo významné. Tato množství nebudou mít významný vliv na veřejné zdraví.  
 
 
2.3 Voda  
                                                                              
Zájmové území náleží do povodí řeky Odry, jejího dílčího povodí 2-03-01 Ostravice od 
pramenů po ústí do Odry. V dalším členění spadá území do dílčího povodí 2-03-01-083 – 
Ostravice od Lučiny po ústí do Odry. 
 
Charakteristické údaje Ostravice 
Tabulka č.21 
Č.hg.pořadí 
2-03-01-061 

Plocha 
povodí 

Odtokový 
součinitel 

Specifický 
odtok 

Průměrný 
odtok 

Charakteristické průtoky  
m3/s 

Profil km2 - l/s/km2 m3/s Q355 Q364 
Ostrava jez km 8,6 619,25 0,16 18,76 11,62 1,55 0,958 

 
Toky jsou ve správě Povodí Odry a kvalita povrchové vody v Ostravici je pravidelně 
sledována. 
 
Podzemní vodní zdroje hromadného zásobování pitnou vodou ani soukromé nebo jiné studny 
se v zájmovém území nevyskytují. 
Vlastní etapa výstavby nepředstavuje významnější riziko ohrožení kvality vod v případě 
respektování dobrého stavu techniky používané při výstavbě.  
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Pro eliminaci rizika (kvalitativní podmínky vod) během provádění stavebních prací jsou 
navržena následující  opatření: 
- všechny mechanismy, které se budou pohybovat na  staveništi, musí být v dokonalém 

technickém stavu, nezbytná bude jejich kontrola zejména z hlediska možných  úkapů 
ropných látek, 

- zabezpečení odstavných ploch pro mechanizmy tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci 
podloží, 

- konkretizace předpokládaných míst očisty vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace ze 
stavenišť včetně návrhu zařízení v dalších stupních projektové dokumentace. 

 
V době provozu bude nakládání s vodami řešeno opatřeními, která jsou předmětem řešení 
projektu – režim nakládání s vodou (splaškové odpadní vody, dešťové vody).   
Bude se jednat o běžné splaškové vody, jejichž znečištění nepřekročí limitní hodnoty, 
uvedené v platném kanalizačním řádu kanalizace pro veřejnou potřebu.  

Dešťové vody budou projektovanou jednotnou kanalizací odvedeny do jednotné kanalizace, 
která je vedena v ulici Keltičkova. Veřejná kanalizace má koncovku na ÚČOV v Ostravě – 
Přívoze. 
 
 
2.4 Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje                                                                                    
 
Horninové prostředí ani přírodní zdroje nebudou stavbou ovlivněny.  
 
Geologický průzkum 
V březnu 2008 byl zpracován společností G – Consult inženýrsko geologický průzkum 
lokality pro výstavbu za účelem ověření geologických a hydrogeologických poměrů pro 
možnosti výstavby obytného souboru v dané lokalitě. V rámci geologického průzkumu byly 
realizovány 3 ks jádrových nezapažených vrtů do hl. 7,7 – 10,0 m p.t. a 4 ks dynamických 
penetračních sond do hl. 6,4 – 9,9 m. V závěrečné zprávě IGP jsou popsány geologické, 
hydrogeologické, inženýrsko – geologické a další údaje charakterizující přírodní a geologické 
poměry. Základové poměry jsou hodnoceny jako  složité.  Podzemní voda nebyla naražena do 
konečné hloubky sond a nebude ovlivňovat základové konstrukce. 
 
Hydrogeologické poměry 
Zájmové území náleží dle hydrogeologické rajonizace do rajónu č.151 – Fluviální a 
glacigenní sedimenty v povodí Odry. 
Z hlediska hydrogeologického je karbonský fundament bez průlomové propustnosti. 
Puklinová propustnost je nepravidelná a projevuje se v okolí poruchových zón. Potenciálním 
kolektorem v zájmovém území budou glacigenní písčité vrstvy. Podzemní vody nebyla 
ověřena. 
Nadloží glacigenních písků tvoří deluviální jemnozrnné sedimenty o mocnosti 3-6 m, 
tvořících vzhledem ke svému podloží poloizolátor až izolátor zabraňující infiltraci 
atmosférických srážek. 
 
Půda 
Stavbou dojde k záboru zemědělského půdního fondu. 
Základním ukazatelem hodnocení kvality půd jsou bonitní půdně ekologické jednotky (BPEJ) 
jako nezbytná součást pedologických charakteristik.  
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Jednotky BPEJ jsou označeny pětimístným kódem (1. číslo označuje klimatický region, 2. a 3. číslo, t.j. dvojčíslí 
označuje příslušnost k hlavní půdní klimatické jednotce (HPJ), 4. číslo vyjadřuje svažitost pozemku a jeho 
expozici, 5. číslo udává poměr hloubky a skeletovitosti půdního profilu). 
 
V zájmové oblasti se nachází BPEJ:      6.43.00  
    
43 Hnědozemě illimerizované oglejené a illimerizované půdy oglejené na 

sprašových hlinách, středně těžké, bez štěrku, náchylné k dočasnému zamokření. 
 
K přesnějšímu určení kvality zemědělských půd slouží zařazení půd do tříd ochrany  
(I až V, nejlepší jsou půdy I. třídy ochrany) - dle ”Metodického pokynu odboru ochrany lesa a 
půdy Ministerstva životního prostředí ČR z 1.10.1996, č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy 
ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.” 
 
Z hlediska zařazení bonitních půdně ekologických jednotek do tříd ochrany zabírané 
zemědělské půdy pro zájmové území platí:6.43.00  I.třída ochrany 
                                                            
Do I.třídy ochrany jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických 
regionech, převážně v plochách rovinných a sklonitých. Posouzení využití pozemku pro 
stavbu bylo podrobně posouzeno zpracovanou územně plánovací dokumentací v rámci 
vyhodnocení záboru zemědělského půdního fondu.   Záměr je v souladu s územním plánem 
města.    
 
 
2.5  Flóra, fauna a ekosystémy                                                                    
 
Při přípravě lokality vymezené pro stavbu bylo provedeno  posouzení předmětné lokality 
s ohledem na sledování výskytu flory a fauny v předmětném území.  
Po provedeném průzkumu přímo pro zájmovou lokalitu je možné jednoznačně konstatovat, že 
v území lokality vzhledem k jejímu situování se v území nenacházejí žádné druhy flory nebo 
fauny chráněné ve smyslu ustanovení Zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny a prováděcí  vyhlášky č. 395/1992 Sb. MŽP ČR.  
 
Proveden byl dendrologický průzkum (Ing.Andrea Ambrožová, 03/2008), vymezující rozsah 
dotčených druhů stromů a keřů. 
Nejčastěji zastoupeným druhem je Prunus domestica (švestka) a Populus nigra ´Italica´ 
(topol černý). Dále jsou zastoupeny taxony Pinus nigra (borovice černá), Picea abies  (smrk 
ztepilý), Picea pungens (smrk pichlavý), Acer pseudoplatanus (javor klen), atd. Jedná se 
především o dospělé jedince. 
Nevyhovující zdravotní stav mají topoly – Populus nigra ´Italica.́ Tyto dřeviny se 
doporučuje okamžitě odstranit, neboť ohrožují své okolí (padání suchých větví). 
U keřů se vyskytují se např. druhy Sambucus nigra (bez černý), Corylus avellana (líska 
obecná), atd. 
Řešené území je značně neudržované, vyskytuje se velké množství náletu (např. Fraxinus 
excelsior – jasan ztepilý, Acer pseudoplatanus – javor klen, …). 
 
Zjištěné druhy v rámci dendrologického průzkumu: 
Abies koreana, Acer pseudoplatanus, Armeniaca vulgaris, Betula pendula, Corylus avellana, 
Cornus mas, Forsythia x  intermedia, Fraxinus excelsior, Juglans regia, Malus domestica, 
Picea abies, Pinus nigra, Prunus domestica, Prunus avium, Pyrus communis, Picea pungens, 
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Populus nigra 'Italica', Pyrus communis, Quercus robur, Robinia pseudoacacia, Salix caprea, 
Sambucus nigra, Syringa vulgaris, Taxus baccata, Tilia cordata. 
 
Výčet druhů determinovaných v bylinném patře  přímo v zájmovém území při biologickém 
průzkumu  
Bylinné patro:  
Aegopodium podagraria (bršlice kozí noha), Agropyron repens (pýr plazivý), Agrostis 
stolonifera (psineček výběžkatý), Agrimonia eupatoria (řepík lékařský), Achillea millefolium 
(řebříček obecný), Ajuga reptans (zběhovec plazivý), Alchemilla  vulgaris (kontryhel 
obecný), Alopecurus pratensis (psárka luční), Arthemis (rmen), Atriplex (lebeda), Bellis 
perennis (sedmikráska chudobka), Capsella bursa pastoris (kokoška pastuší tobolka), 
Cirsium arvense (pcháč rolní), Dactylis glomerata (srha říznačka), Elytrigia reensp (pýr 
plazivý) (ens), Equisetum arvense (přeslička rolní), Galium aparine (svízel přítula), Geranium 
robertianum (kakost krvavý), Geum urbanum (kuklík městský), Glechoma hederacea 
(popenec břečťanovitý),   Poa annua (lipnice roční), Potentilla anserina (mochna husí), 
Ranunculus repens (pryskyřník plazivý), Symphytum officinale (kostival lékařský), 
Taraxacum officinale (smetánka lékařská), Tussilago farfara (podběl lékařský), Urtica dioica 
(kopřiva dvoudomá). 
 
Fauna 
V prostoru vlastní stavby byli sledováni: hraboš polní Microtus arvalis, ježek východní 
Erinaceus  concolor, králík divoký Oryctolagus cuniculus, myšice křovinná Apodemus 
sylvaticus, potkan Rattus norvegicus, z ptactva budníček menší Phylloscopus collybita, 
budníček větší Phylloscopus trochilus, drozd kvíčala Turdus pilaris, drozd zpěvný Turdus 
philomelos, havran polní Corvus frugilegus, holub domácí Columba livia, jiřička obecná 
Delichon urbica, kukačka obecná Cuculus cancoru, pěnkava obecná Fringilla coelebs, sýkora 
babka Parus palustris, sýkora koňadra Parus major, sýkora modřinka Parus caeruleus, 
špaček obecný Sturnus vulgarit, vrabec domácí Passer domesticus, vrabec polní Passer 
montanu. 
Pokud se zde přechodně vyskytují některé synantropní druhy fauny, jedná se výhradně o 
hmyz, hlodavce nebo ptáky uvyklé pohybu člověka. 
 
Přímo v území (vymezeném lokalitou rozsahu záboru stavbou) nebyly zjištěny při terénním 
průzkumu ani nejsou uvedeny takové údaje v dostupným materiálech jiných zpracovatelů 
(terénní průzkum v rámci zpracování ÚSES, územního plánu) druhy flory nebo fauny 
chráněné ve smyslu ustanovení Zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a 
prováděcí  vyhlášky č. 395/1992 Sb. MŽP ČR, jejíž nedílnou součástí je Příloha č. III (v níž je 
ve třech kategoriích stanoven stupeň ohrožení jednotlivých živočišných druhů) a přílohy č. II 
(kterou se ve 3 kategoriích stanoví stupeň ohrožení jednotlivých rostlinných druhů).  
 
 
2.6  Krajina, krajinný ráz           
                           
Krajinný ráz je kategorií smyslového vnímání, je utvářen přírodními a kulturními prvky, 
složkami a charakteristikami, jejich vzájemným uspořádáním, vazbami a projevy v krajině.  
Hodnocení krajinného rázu se týká především hodnocení prostorových vztahů, uspořádání 
jednotlivých prvků krajiny v určitém prostoru s ohledem na zvláštnost, působivost a 
neopakovatelnost tohoto prostorového uspořádání. 
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Každá charakteristika se navenek uplatňuje v prostorových, vizuálně vnímaných vztazích 
krajiny, zároveň také hodnotami vycházejícími z prostorového uplatnění estetických hodnot, 
harmonického měřítka a vztahů v krajinném systému.  
 
Krajina je prostředím pro život člověka, nese stopy lidské činnosti. Významným prvkem 
hodnocení je tedy člověk a jeho psychické, fyzické a sociální vlastnosti. Harmonické měřítko 
předmětné lokality je dáno harmonickým souladem měřítka prostorové skladby ostatních 
staveb v území s měřítkem navrhované stavby. Tyto charakteristiky záměr v návrhu řešení 
staveb respektuje a měřítko navazujícího prostoru a typ řešení připravované dostavby bude 
v souladu. 
 
Následující vizualizace ukazuje umístění navrhované stavby 
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2.7 Hmotný majetek a kulturní památky                                                       
 
Nebudou negativně ovlivněny. Realizací záměru nedojde k ovlivnění hmotného majetku nebo 
kulturních památek. 
 
 
2.8 Hodnocení 
 
Vliv výstavby a provozu stavby  na ekosystémy, jejich složky a funkce. 
Tabulka č.22 

Vlivy  Typ ovlivnění Odhad významnosti vlivu 

Emise z dopravy při 
výstavbě 

přímé, krátkodobé nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou dostupná – řešena 
v rámci přípravy stavby 

Prach a hluk při 
výstavbě 

přímé, krátkodobé nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou dostupná – řešena 
v rámci přípravy stavby – program organizace výstavby 

Emise  v době 
provozu 

přímé, dlouhodobé 

 

nepříznivý vliv malý, nevzniká nový zdroj znečištění  

Vliv na jakost 
povrchové vody 

přímé nepříznivý vliv malý, odvedení vody splaškové a dešťové 
na ČOV 

Půda  přímé zábor zemědělského půdního fondu, kulturní zeminy 
budou skryty 

Nedojde z záboru půdy určené k plnění funkce lesa 

Vliv na flóru a faunu 
v době stavby 

přímé stavba realizována v prostoru s náletovou zelení a 
vzrostlou zelení, lesní porost nebude dotčen, zpracován 
dendrologický průzkum, provedena bude výsadba náhrady 
zeleně  

Vliv na krajinný ráz přímé prostorové měřítko zachováno, stavba doplňuje stávající 
stavby 

Vliv na flóru a faunu 
v době provozu 

nepřímé minimální nepříznivý vliv  

 



 50

D. Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí  
 
1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti  

(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti) 
 
Zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky 
Základní kriteria pro posouzení míry nebo možnosti ovlivnění této skutečnosti jsou 
dokladována v této dokumentaci.  
Posouzení vlivu záměru stavby tří nových bytových objektů, jejichž součástí budou garážová 
stání a povrchová stání v celkovém množství 80 stání, na zdraví obyvatelstva bylo provedeno 
z hlediska období výstavby a období provozu.  
Proces hodnocení zdravotního rizika se sestává z následujících kroků: určení nebezpečnosti, 
hodnocení expozice, charakterizace rizika. Možné vlivy na jednotlivé složky životního 
prostředí a eventuelní přímé a nepřímé vlivy na obyvatelstvo je možno charakterizovat 
následovně :  
 
Vliv znečištěného ovzduší 
V době výstavby budou do volného ovzduší emitovány škodliviny z provozu dopravních 
prostředků stavby. Doprava bude soustředěna do období řešení realizace předmětného 
záměru, rozsah vlivů může být omezen organizací práce a prováděných pracovních operací.  
Na základě zpracované rozptylové studie je možné uvést, že nejvyšší vypočtený nárůst imisní 
koncentrace v roce 2010 po realizaci stavby „Bytové domy Keltičkova, Slezská Ostrava" 
bude v místě konkrétní trvalé obytné zástavby (obytný dům na ul. Keltičkova 333/34 nebo 
obytný dům na ul. Keltičkova 320/18) pro suspendované částice (PM10) – maximální denní 
koncentrace 0,417 µg/m3 a průměrná roční koncentrace 0,012 µg/m3, pro oxid dusičitý (NO2) 
– maximální hodinová koncentrace 0,206 µg/m3 a  průměrná roční koncentrace 0,047 µg/m3 a 
pro benzen průměrná roční koncentrace 0,010 5 µg/m3 a benzo(a)pyren – průměrná roční 
koncentrace 0,000 002 3 ng/m3. 
Při započtení předpokládaného imisního pozadí hodnocené lokality Slezská Ostrava v roce 
2010 a nejvyššího nárůstu imisních koncentrací v důsledku realizace stavby „Bytové domy 
Keltičkova, Slezská Ostrava" v hodnocené obytné lokalitě (obytný dům na ul. Keltičkova 
333/34) budou výsledné imisní koncentrace škodlivin pro suspendované částice (PM10) – 
maximální denní koncentrace 300,414 µg/m3a průměrná roční koncentrace 55,012 µg/m3, pro  
oxid dusičitý (NO2) maximální hodinová koncentrace 180,206 µg/m3 a průměrná roční 
koncentrace 39,047 µg/m3, pro benzen – průměrná roční koncentrace 6,010 5 µg/m3 a 
benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 5,000 002 3 ng/m3. 
Maximální imisní nárůst vlivem pro suspendované částice (PM10) – denní koncentrace bude v 
místě konkrétní trvalé obytné zástavby činit 0,14 % maximálního imisního pozadí roku 2010.  
Maximální imisní nárůst pro suspendované částice (PM10) – roční koncentrace bude v místě 
konkrétní trvalé obytné zástavby (obytný dům na ul. Keltičkova 333/34) činit 0,02 % 
maximálního imisního pozadí roku 2010. Pro benzen bude průměrná roční koncentrace bude 
tvořit v místě konkrétní trvalé obytné zástavby 0,18 % průměrného imisního pozadí roku 
2010 a pro benzo(a)pyren bude průměrná roční koncentrace v místě konkrétní trvalé obytné 
zástavby  0,000 05 % průměrného imisního pozadí roku 2010. Imisní znečištění pro 
benzo(a)pyren nepochází jen ze silniční dopravy, ale významný vliv má průmyslová výroba 
Ostravska. 
Zpracovatel rozptylové studie uvádí, že je možno konstatovat splnění všech podmínek a 
doporučuje vydat povolení orgánu ochrany ovzduší podle § 17 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., 
o ochraně ovzduší  a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
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Vliv hlukové zátěže  
Hlukové emise vymezené rozsahem izofon hluku a zjištěnými hodnotami u nejblíže 
situovaných chráněných objektů a ostatního chráněného území ukazují, že chráněné objekty 
nebudou dotčeny. Rovněž pro nové bytové objekty budou limitní hodnoty pro chráněný 
vnitřní i chráněný venkovní prostor dodrženy.  
Zabezpečení vnitřního prostředí nových bytových domů bude řešeno stavebním řešením 
bytových domů.  
 
Vliv produkce odpadů 
Zneškodnění odpadu bude prováděno externí firmou na základě smluvního vztahu. Odpady 
budou skladovány ve vymezených kontejnerech, svoz bude zajišťovat specializovaná firma, 
nové objekty budou součástí svozu odpadů  uplatňovaného v příslušné městské části.  
Z hlediska klasifikace „zdravotní rizikovosti“ odpadů ve smyslu metodického pokynu HH ČR 
zn. HEM - 300 - 27.7.1993 a zákona č. 185/2001 Sb. a z něj vycházejících vyhlášek nesplňují 
odpady podmínky pro klasifikaci nebezpečných vlastností - akutní toxicity, chronické 
toxicity, žíravosti nebo infekčnosti.  
 
Odhad zdravotních rizik pro exponované obyvatelstvo  
Dle předpokládaných závěrů nebude hodnot souvisejících s odezvou na organismus obyvatel 
dosahováno, realizace záměru v území bude možná bez nadměrného ovlivnění nejbližších 
antropogenních systémů. 
Při použití navrhovaných opatření nebude antropogenní zóna významně dotčena nad únosnou 
míru.  
 
Sociální, ekonomické důsledky 
Vlastní realizace záměru nemá pro obyvatelstvo nadměrně negativní vliv v uvedených 
oblastech. Stavba nebude znamenat pro obyvatelstvo negativní sociální ani ekonomické 
důsledky. Zabezpečeny budou nové bytové jednotky na velmi kvalitní úrovni.   
 
Narušení faktoru pohody 
Dle dokladovaných skutečností (eliminace emisí hluku, situování záměru)  za předpokladu 
dodržování základní technologické kázně ze strany dodavatele stavby není předpoklad 
narušení faktoru pohody nad únosnou míru. Narušen bude po dobu stavby, zejména 
v souvislosti s přípravou území pro stavbu. 
Faktor pohody je soubor vnějších podmínek, které vnímáme jako více či méně ovlivňující 
elementy našeho rozpoložení, a to i v případě, že jejich míra nenaplňuje limitní hodnoty dané 
platnou legislativou. Ovlivnění může v daném případě nastat subjektivně nebo objektivně 
vnímaným přírůstkem hluku, snížením bezpečnosti pohybu osob po komunikacích následkem 
zvýšené četnosti průjezdů vozidel apod. 
Provoz stavby bude po omezenou dobu. Zpracován bude program organizace výstavby 
zohledňující podavek na minimalizaci vlivů na okolní prostor. 
 
 
2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 
 
Negativní účinky záměru se v obytném území neprojeví. Negativními účinky mohou být 
ovlivněni obyvatelé nejblíže situovaných objektů po dobu stavby. Toto ovlivnění bude 
omezeno organizací výstavby a bude po dobu stavby.  
Provozem nových bytových domů budou veškeré vlivy na zdraví obyvatelstva podnormativní 
a v souladu s požadavky platné legislativy. 
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3. Údaje o možných vlivech přesahujících státní hranice 
 
Předmětný záměr není zdrojem možných vlivů přesahujících státní hranice. 
 
 
4.  Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 
 
� Realizace manipulace s materiály (výkopy, příprava území pro stavbu) bude prováděna za 
příznivých klimatických podmínek tak, aby byla eliminována možnost znečištění okolních 
ploch na minimum. 
 
� Veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu budou  
správnou organizací stavby eliminovány, minimalizován bude pohyb mechanismů a těžké 
techniky v blízkosti obytné zástavby. 
 
� Investor stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování 
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového 
hospodářství, o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich zneškodnění nebo 
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude 
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití. 
 
� Při stavebních pracích bude dbáno na dodržování všech zásad ochrany vod.  
 
� Budou dodržena bezpečnostní opatření při provádění výkopových prací, opatření 
v základech stavby a opatření proti průniku metanu kolem prostupů potrubí a kabelů přes 
základové konstrukce stavby dle  Návrhu bezpečnostních opatření na základě vyhodnocení 
výstupu důlních plynů na povrch (DIAMO, s.p., 03/2008) 
 
�  Odstranění zeleně bude provedeno na základě povolení příslušného orgánu ochrany 
přírody. Inventarizace - stanovení obvodu kmene ve výšce 130 cm (dle zákona č. 114/1992 
Sb, vyhl. Č. 395/1992 Sb.) – bude řešen podrobně v projektové dokumentaci. 
 
� Prostor lesa nebude stavbou dotčen. Pro umístění stavby v ochranném pásmu lesa bude 
investor postupovat v souladu s požadavky zák.č. 289/1995 Sb. o lesích, novela zák.č. 
186/2006 Sb. a 222/2006 Sb.   
 
� Zeleň, která je situována v blízkosti stavebních prací bude chráněna před znehodnocením 
(například bedněním).  
 
� Zpracován bude projekt sadových úprav, který bude projednán s příslušným orgánem 
ochrany přírody. 

 
�  Dle zpracované hlukové studie z hlediska zjištění hlukové zátěže vycházející z provozu 
nových bytových domů a souvisejícího dopravního napojení a provozu není nutné provést 
protihluková opatření. Pro vnitřní chráněný prostor budou uplatněny stavební úpravy 
zabezpečující dodržení přípustných hodnot. 
 
� V rámci přípravy bude se správcem kanalizace a ÚČOV projednána bilance nakládání 
s odpadními vodami.  
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� Důsledně budou dodržovány podmínky vyjádření všech dotčených orgánů a organizací.  
 
� Důsledně budou kontrolována všechna riziková místa a neprodleně odstraňovány vzniklé 
úkapy závadných látek. 
 
� Prováděn bude monitoring jednotlivých vlivů na životní prostředí v souladu s uloženými 
podmínkami provozu. 

 
 

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytovaly při 
specifikaci vlivů 

 
Vlivy zpracované v tomto oznámení nebyly řešeny na základě zásadních nedostatků nebo 
neurčitostí, které by mohly ovlivnit rozsah závěrů tohoto posouzení realizovaného v rámci 
oznámení. Pro zhodnocení vlivů záměru na životní prostředí a obyvatelstvo jsou 
v dostatečném rozsahu známy všechny podstatné podklady.  
Záměr je standardem obdobných aktivit. Z jejich vlivů na životní prostředí je možno v území 
vycházet. Všechny vlivy na životní prostředí jsou doložitelné a předvídatelné s potřebnou 
přesností. 
 
 
E. Porovnání variant řešení záměru (pokud byly předloženy) 
 
Předmětný záměr stavby je vázán k předmětnému území a není řešen variantně. Stavba 
obytných objektů bude podrobně řešena projektem. Detailní charakteristiky budou upřesněny 
v dalším stupni zpracování projektové dokumentace. 
 
Pro variantní posouzení stavby by mohly být zvažovány varianty (jak je uvedeno v části B.5) 
nulová varianta a varianta předkládaná oznamovatelem.  Nulová varianta neakceptuje 
možnost umístění navrhované stavby bytových domů a podnikatelský záměr investora pro 
realizaci stavby. Navržení varianta předložena oznamovatelem je za předpokladu dodržení 
podmínek pro realizaci stavby v území přijatelná a je možné ji realizovat bez negativních 
dopadů na okolní prostředí.. 
Ze zpracovaného materiálu vyplývá, že navrhované řešení představuje v daném případě 
variantu ekologicky přijatelnou.  
 
 
F. Doplňující údaje 
 
1. Mapová a jiná dokumentace, týkající se údajů v oznámení 
 
Oznámení je doplněno mapovou dokumentací: 
 

Situace širších vztahů, měřítko 1 : 5 000 
Kopie katastrální mapy, měřítko 1: 1 000 

 
Bytové domy Keltičkova - Slezská Ostrava 

Katastrální situace, měřítko 1: 1 000 
Sittuace, měřítko 1 : 500 (zmenšeno) 
Schématické půdorysy 
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Schématické řezy 
(dle OSA projekt s.r.o., 03/2008) 
 

Rozptylová studie Bytové domy Keltičkova - Slezská Ostrava, Ing.Petr Fiedler, 
10/2006 

   
 Návrh bezpečnostních opatření na základě vyhodnocení výstupu důlních plynů na 

povrch – Bytové domy – ul.Keltičkova – textová část, k.ú. Slezská Ostrava,  
DIAMO s.p. Ostrava Vítkovice, 03 2008 

  
 Závazné stanovisko k umístění stavby v chráněném ložiskovém území, Krajský úřad  

Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. MSK  
10252/2008, zn. ŽPZ/3311/2008/Šan z 15.2.2008 

 
 

2. Další podstatné informace oznamovatele 
 
Oznamovatel všechny známé informace o předmětném záměru uvedl ve výše zpracovaném 
oznámení. 
 
 
G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru 
 
Záměrem investora je vybudovat soubor tří objektů pro bydlení. Celkem bude v navržených 
objektech 57 bytových jednotek. Zároveň je plocha 385m2  navržena pro komerční využití. 
Bytové domy budou umístěny na ploše 6 715 m2, budou napojeny na stávající dopravní 
systém, na zdroje elektrické energie, plynu a vody. Stavba bude doplněná zelení a vhodně 
začleněna do zájmového území tak, aby nebyl narušen městský ráz krajiny. 
Území navržené pro stavbu uvedených tří objektů se nachází v městském obvodu Slezská 
Ostrava u ulice Keltičkova.  
Zájmová lokalita leží je ohraničena na severní a západní straně ulicí Keltičkova, z jihozápadní 
strany výraznou dominantou území - radnicí Městského obvodu Slezská Ostrava, opěrnými 
zdmi, které oddělují pozemky od parkoviště u radnice s navázáním na areál autosalonu Opel 
na jižní straně. Z východní strany pozemky obklopují volné plochy z neudržovanou zelení a 
okraj lesa. 
Území pro výstavbu  je značně členité s velkým výškovým převýšením.  V současné době je 
plocha pro výstavbu využívána různě. Část plochy p.č. 9 a 8 je neudržovaná plocha 
s náletovým porostem se zbytky stávající zástavby domu na p.č. 6 a se zbytky menších 
dřevěných objektů a stavební sutě.  Plochy pozemku p.č. 7 a 14 jsou v současné době využity 
jako zahrady s částečnými zpevněnými plochami náležejícími k rodinnému domu na p.č 12.  
Pozemek p.č.5 je v současné době upraven parkovou zelení. Spojovací chodník mezi 
schodištěm u parkoviště radnice a lokalitou na Františkově  - p.č.900/1 - je částečně 
zpevněný, ale v současné době neudržovaný. 
Před vlastní výstavbou bude provedena příprava území – demolice stávajících objektů, na 
zemědělském půdním fondu budou skryty kulturní zeminy a provedeny hrubé terénní úpravy 
vzhledem ke konfiguraci terénu pro výstavbu stavebních objektů.  
Pozemky par.č. 6, 7,8, 9, 12, 13, 14 v k.ú.Slezská Ostrava jsou podle Územního plánu města 
Ostravy, schváleného dne 5.10.1994 usnesením Zastupitelstva města Ostravy č.778/M 
součástí plochy s funkcí „Bydlení individuální“.  
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Pozemek parc.č.5 k.ú.Slezská Ostrava má dle současně platného územního plánu města 
Ostravy funkci „Jádrové území“. Usnesením zastupitelstva města Ostravy č. 730/13 ze dne 
12.12.2007 byl schválen záměr pořízení změny územního plánu města Ostravy, kterou se 
funkce tohoto pozemku má změnit na „Bydlení individuální“. 
Stavba je podle „Mapy důlních podmínek pro stavby v okrese Ostrava – město a v přilehlých 
katastrálních územích okresu Karviná“ nachází na ploše „C1

0 “  chráněného ložiskového území 
české části Hornoslezské pánve pro výhradní ložisko černého úhlí. Plocha „C1

0 “ odpovídá dle 
článku 3.1.3 ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném území V. až IV. skupině 
stavenišť.  Stavba musí být zajištěna s ohledem na tyto deformační parametry (max.naklonění                                                             
imax = 1,1.10-3 rad, max. vodorovné poměrné přetvoření E max % 0,7 . 10-3, min. poloměr 
zakřivení R min   > 50 km). Tyto hodnoty jsou specifikovány v závazném stanovisku stavby 
v chráněném ložiskovém území vydaném KÚ MSK dne 15.2.2008 pod zn. 
ŽPZ/3311/2008/Šan. 
 
Urbanistické řešení stavby    
Urbanistický návrh vychází z podmínek území silně ovlivněných konfigurací terénu. 
Důležitým aspektem je přítomnost okolní zástavby s výraznou dominantou - radnicí 
Městského obvodu Slezská Ostrava. Význam této stavby nebude novou výstavbou prostorově 
a urbanisticky narušen. Vzhledem k nutnosti dodržení určitých odstupových vzdáleností od 
okolní zástavby a maximálního využití pozemků investora je v řešení území navrženo 
umístění tří samostatných bytových objektů orientovaných souběžně s ulicí Keltičkova.  
První objekt vytvoří dostavbu proluky uličního prostoru s mírným odsazením uliční čáry a 
vytvořením příjemného rozšíření proporce ulice v tomto místě.  
Další dva bytové objekty budou umístěny do svahu za něj. 
Architektonické řešení stavby   
Samotné navrhované architektonické a provozní řešení bytových domů je významně 
ovlivněno konfigurací terénu v místě stavby. Funkční náplň všech tří objektů je pro účely 
hromadného bydlení. Pouze v objektu do ulice Keltičkova je v přízemním podlaží umístěna 
plocha komerčního využití. Provozně vytvoří trojice objektů celek přístupný zvenku hlavními 
vstupy a dopravně obslužný z centra, kde bude umístěn „zásobovací“ dvůr. Venkovní plochy 
mezi objekty budou tvořit klidnou zónu zahrad a teras bez vnějších rušivých vlivů.   
Z hlediska podlažnosti se jednotlivé objekty terasovitě budou zvedat úměrně dle konfigurace 
terénu. V celkovém hmotovém řešení je snaha rozčlenit samotný dům na jednotlivé segmenty. 
Toho bude dosaženo tvarovým i materiálovým zvýrazněním částí (dřevěným či kamenným 
obkladem), ve kterých bude umístěno komunikační jádro s výtahem a hlavním vstupem do 
domu. U všech je také odlišeno poslední ustupující patro. Bytový dům do ulice Keltičkova je 
navržen jako čtyřpodlažní.  
Zbylé dva objekty za ním jsou v závislosti na terénu třípodlažní. Pouze v místech, kde nejsou 
domy pohledově exponovány z okolí nebo v místech do terénu částečně zapuštěného 1.NP, je 
objekt čtyřpodlažní. Hlavní motiv fasády je navrhovatelem projektu pojat jako hra se 
střídáním lodžií s integrovanými květináči, bílých ploch omítnutých vyzdívek a okenních 
výplní s výrazným  přiznáním stropní desky oplechovanou římsou. Lodžie a terasy vytváří jak 
silný architektonický prvek, tak významně zvyšují komfort a úroveň jednotlivých bytů. 
Vzhledem k orientaci objektů exponovanými fasádami k jihovýchodu, severozápadu, je 
naprostá většina navržených bytů řešena napříč celou dispozicí nebo rohově. Vždy však se 
dvěma  fasádami, čímž je dosaženo co největšího prosvětlení plochy bytu. Pouze nejmenší 
byty v částech s komunikačními jádry jsou orientovány jednostranně na JV.  
Stavební a konstrukční řešení objektů          
Nosnou konstrukci všech tří navržených objektů bude tvořit železobetonový monolitický 
skelet založený na základové železobetonové desce. Ztužení nosného systému bude zajištěno 
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vloženými železobetonovými jádry schodišť a výtahů, dále pak ztužujícími stěnami 
v jednotlivých podlažích. Každý z bytových objektů bude tvořit samostatný dilatační celek. 
Vnější stěny suterénu budou rovněž železobetonové. Vnější obvodové stěny nadzemních 
podlaží jsou navrhovány jako sendvičové (keramické zdivo, tepelná izolace, pohledová finální 
vrstva dle architektonických požadavků).  Vnitřní členění objektů bude zajištěno zdivem 
z keramických tvárnic. Konstrukce oddělující jednotlivé byty budou vyzděny s akustických 
tvárnic. Zastřešení jednotlivých terasovitě uskakujících podlaží je navrženo plochými 
střechami s inverzní skladbou. 
 
Inženýrské sítě 
Voda 
Napojení je uvažováno na veřejný vodovodu  ve správě OVAK a.s. DN 100 PE, který vede 
podél ulice Keltičkova. 
Kanalizace splašková a dešťová 
Splaškové vody budou svedeny do projektované jednotné areálové kanalizace a dále do 
veřejné kanalizace s koncovkou na ÚČOV. 
Dešťové vody budou projektovanou jednotnou kanalizací odvedeny do jednotné kanalizace 
pro veřejnou potřebu DN 600, která je vedena v ulici Keltičkova. Veřejná kanalizace má 
koncovku na ÚČOV v Ostravě – Přívoze. 
Elektro – silnoproud 
Území bude napájeno z DTS 8201, která je v bezprostřední blízkosti řešeného území na ulici 
„Těšínská“ dvěmi kabelovými smyčkami AYKY 3x240+120. Kabely smyčkově napojí 
jednotlivé bytové domy přes přípojkové skříně na fasádě objektů bytových domů. Odtud bude 
hlavním domovním vedením napojen elektroměrový rozvaděč objektu, s měřením spotřeby 
jednotlivých bytů a samostatným elektroměrem pro společnou spotřebu domu. 
Teplo  
Vybudováním horkovodní výměníkové stanice a realizací domovních předávacích stanic. 
Napojení na rozvody tepla bylo projednáváno s dodavatelem tepla Dalkia ČR. 
V dané lokalitě dnes nejsou sítě CZT, ale dodavatel tepla  Dalkia ČR se zavázal přivést do 
lokality tepelné sítě s požadovaným příkonem a napojit objekty. Trasa přívodu horkovodu 
bude řešena samostatným projektem. 
V objetu „A“ bude osazena předávací stanice horká voda x teplá voda a tato bude zásobovat 
celé řešené území. V každém vchodu bude osazena domovní předávací stanice pro vytápění a 
ohřev TUV, napojená na rozvody teplé vody. 
 
Záměr odpovídá požadovanému standardu pro obdobné stavby a je v souladu s platnou 
legislativou.  
Na životní prostředí může mít vliv vlastní výstavba bytových domů  a následně jejich provoz 
související s  parkovacími stáními.  
Navržený způsob realizace záměru stavby bytových domů a jejich provozem a začleněním 
objektů do území je řešen tak, aby vliv na životní prostředí byl minimalizován. Stav hlukové 
zátěže je posouzen, produkce škodlivin do ovzduší je řešena  rozptylovou studií. 
Navržené technické i stavební a technologické řešení je v souladu s požadavky na obdobná 
zařízení a stavby. Navržena je stavba přiměřeným způsobem začleněna do stávající lokality 
s ohledem na okolní objekty a dopravní charakteristiky území. Technické řešení jednotlivých 
stavebních a funkčních prvků je řešeno účelně s optimalizací využití doprovodných ploch a 
technologických požadavků. Parkování je řešeno s ohledem na zabezpečení eliminace vlivů 
z provozu vozidel i v případě havarijního stavu vzniklého v souvislosti zejména s provozem 
vozidel. 
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H. Příloha 
 
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou 
územně plánovací dokumentací 
Stanovisko z hlediska územního plánu, Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta, 
zn.: ÚHA/737/2008/Son z 24.1.2008 
 
Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu na evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000) 

Žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast dle  národního seznamu evropsky 
významných lokalit dle nařízení vlády č.132/2005 ve smyslu ust. §45a zákona č. 114/1992 Sb. 
nebude záměrem dotčena. 
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Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů o stavbě, o současném a 
výhledovém stavu jednotlivých složek životního prostředí a s přihlédnutím ke všem 
souvisejícím skutečnostem lze konstatovat, že navrhovaná stavba „Bytové domy Keltičkova 
- Slezská Ostrava“ je ekologicky přijatelná a lze ji 

 

                                                           doporučit  

                                         k realizaci na navržené lokalitě. 
 
 
 
Oznámení bylo zpracováno:  květen 2008 
 
 
 
Zpracovatel oznámení:  Ing.Jarmila Paciorková 
                                        číslo autorizace - osvědčení 15251/3988/OEP/92 
 
Spolupracovali: 
 
OSA projekt s.r.o., Ostrava (zpracovatel projektové dokumentace) 
Ing.Petr Fiedler (Rozptylová studie, 05/2008) 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis zpracovatele oznámení:              …….…………………………. 
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
 

 
Situace širších vztahů, měřítko 1 : 5 000 
Kopie katastrální mapy, měřítko 1: 1 000 

 
Bytové domy Keltičkova - Slezská Ostrava 

Katastrální situace, měřítko 1: 1 000 
Situace, měřítko 1 : 500 (zmenšeno) 
Schématické půdorysy 
Schématické řezy 
(dle OSA projekt s.r.o., 03/2008) 
 

Rozptylová studie Bytové domy Keltičkova - Slezská Ostrava, Ing.Petr Fiedler, 
10/2006 

   
 Návrh bezpečnostních opatření na základě vyhodnocení výstupu důlních plynů na 

povrch – Bytové domy – ul.Keltičkova – textová část, k.ú. Slezská Ostrava,  
DIAMO s.p. Ostrava Vítkovice, 03 2008 

 
 Závazné stanovisko k umístění stavby v chráněném ložiskovém území, Krajský úřad  

Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. MSK  
10252/2008, zn. ŽPZ/3311/2008/Šan z 15.2.2008 
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H. PŘÍLOHA 
 
 
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou 
územně plánovací dokumentací 
 
Stanovisko z hlediska územního plánu, Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta, 
zn.: ÚHA/737/2008/Son z 24.1.2008 
 
Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu na evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000) 

Žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast dle  národního seznamu evropsky 
významných lokalit dle nařízení vlády č.132/2005 ve smyslu ust. §45a zákona č. 114/1992 Sb. 
nebude záměrem dotčena. 

 
 

 
 


