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Seznam použitých zkratek: 
Al Hliník 
AT automatická tlaková stanice 
B(a)P benzo a pyren 
BAT nejlepší dostupné techniky 
BC biocentrum 
BPEJ bonitačně půdně ekologická 

jednotka 
CO oxid uhelnatý 
Cu Měď 
ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 
ČR Česká republika 
dB  decibel 
EVL evropsky významná lokalita 
FNM ČR Fond národního majetku ČR 
HP Horse Power – koňská síla 
CHKO chráněná krajinná oblast 
CHOPAV chráněná oblast přirozené 

akumulace vod 
JV jiho-východ 
kVA kilo-volt ampér 
kW kilo-watt 
MEFA program pro výpočet emisních 

faktorů pro motorová vozidla 
MWh mega-watt hodina 
MZCHÚ maloplošné zvláště chráněné území 
MŽP ČR Ministerstvo životního prostředí 

České republiky 
NA nákladní auta 

NEL nepolární extrahovatelné látky 
NPR Národní přírodní rezervace 
NO2 oxid dusičitý 
NOx oxidy dusíku 
OA osobní auta 
PAU polycyklické aromatické 

uhlovodíky 
PM10 pevné částice do 10 µm 
PP přírodní památka 
PR přírodní rezervace 
PUPFL pozemky určené k plnění funkcí 

lesa  
SO2 oxid siřičitý 
SZ severo-západ 
TUV teplá užitková voda 
TZL tuhé znečišťující látky 
ÚSES Územní systém ekologické stability 
VaK vodárny a kanalizace 
VKP významný krajinný prvek 
ZCHÚ zvláště chráněné území 
ZL znečišťující látky 
ZPF zemědělský půdní fond 
ŽP životní prostředí
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A. Údaje o oznamovateli 

 

Název oznamovatele:  VÍTKOVICE REVMONT a.s. 

IČO:     25828258 

Sídlo:     Lihovarská 10, 716 00 Ostrava -Radvanice 

Oprávněný oznamovatel:  Ing. Pavel Havelka, Ing. Jiří Tvardek 

                                                           Lihovarská 10, 716 00 Ostrava -Radvanice 

Kontaktní osoba:                              Ing. Pavel Havelka 

                                                           pavel.havelka@vitkovice.cz,  

                                                           Tel.: 595 954 922, Fax: 595 954 919 

 

 

B. Údaje o zám ěru 

B.I. Základní údaje 

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1: 

Linka na výrobu membránových stěn  

Záměr bude posuzován podle Přílohy č. 1, kategorie II, bodu 4.3 „Strojírenská nebo 
elektrotechnická výroba s výrobní plochou nad 10 000 m2 - výroba a opravy motorových 
vozidel, drážních vozidel, cisteren, lodí, letadel; testovací lavice motorů, turbin nebo reaktorů; 
stálé tratě pro závodění a testování motorových vozidel; výroba železničních zařízení; tváření 
výbuchem“.  

 

2. Kapacita (rozsah) záměru: 

Záměr počítá s vybudováním příjezdových komunikací, železniční vlečky, přípojek energií na 
veřejné a jiné rozvodné sítě a dále vybudování kompletní haly včetně technologií, jeřábových 
drah, sociální a správní budovy a elektroobjektu. Součástí výstavby záměru je také vybavení    
potřebnou vzduchotechnikou, zdravotechnikou atd. 

Plocha souhalí, kde jsou tři haly kolmé k jedné příčné, je 12.744 m2 a celková plocha 
uvažovaného záměru včetně parkovišť a manipulačních ploch pak je cca 20.000 m2. 

Do stavebních a přípravných prací jsou zahrnuty krom demolic několika stávajících 
nevyužívaných objektů, viz. příloha č. 4 Situace, také odstranění betonové a panelové 
vozovky, vykácení náletových dřevin a vyvolané přeložky sítí a kanalizace. 

V rámci technologické části přípravy záměru se bude jednat o instalaci zařízení výrobní linky 
do haly, následná instalace jeřábů (8 ks), vnitřních přípojek energií, rozvodny pro elektročást, 
systému ASŘ a MaR (počítačová síť) aj. 



Linka na výrobu membránových stěn 
oznámení EIA 
 

 5 

Kapacita pracovišť v posuzovaném záměru: 

• Výrobní linka membránových stěn 1.300 m2 

• 1 × automat (6 svařovacích hlav) 2.500 t.rok-1 

• 2× automat (6 + 6 svařovacích hlav) 4.250 t.rok-1 

• Produkce jednoho pracoviště pro skládání bloků membránových stěn (dále jen MS),  
(pro nadkritické kotle) má roční kapacitu 2.200 t.rok-1, produkce dvou pracovišť pro 
skládání bloků má kapacitu 4.400 t.rok-1; 

• Produkce jednoho pracoviště pro skládání bloků MS (pro podkritické kotle) má roční 
kapacitu 950 t.rok-1. 

Pomocí předběžné analýzy potřeby pracovních sil byl stanoven počet zaměstnanců pro provoz 
Linky na výrobu MS na 129, z čehož je 16 TH pracovníků a 113 zaměstnanců provozu. 

 

3. Umístění záměru: 

Kraj: Moravskoslezský 

Obec: Ostrava (kód obce: 554821 ) 

Kat. území: Zábřeh - Hulváky (kód KÚ: 713970) 

Pozemková parcela č.: 1024/15, 1024/23, 500/76, 500/100 

Jedná se o pozemky jež jsou majetkem společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, 
a.s., které se nachází v areálu společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. Pozemky jsou 
situovány západně od ulice Štramberská a severně od železniční vlečky v katastrálním území 
Zábřeh – Hulváky. 

 

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry: 

Předmětem záměru bude komplexní výroba membránových stěn řešená od návozu materiálu 
až po následnou přípravu k expedici do podkritických a nadkritických kotlů v nově 
vybudované výrobní hale s novou infrastrukturou. Jedná se o technologii svařování na 
automatizované výrobní lince, která sestává ze dvou základních částí. 

První část linky je tzv. automat pro svařování trubek na požadovanou délku. Druhou částí 
linky je automatizované pracoviště na výrobu svařené surové membránové stěny. Obě dvě 
výše zmiňované pracoviště jsou dodány na klíč externími firmami. Po vyrobení surové 
membránové stěny následují další operace, popř. pracoviště, jenž jsou podrobněji popsány 
v kapitole B.I.6 Stručný popis technického a technologického řešení záměru. 

V době zpracování oznámení nebylo známo, že by v posuzované lokalitě mohlo docházet ke 
kumulaci s jinými záměry. 

 

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant 
a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr , resp. odmítnutí 

Hlavním důvodem realizace záměru je zajistit výrobu membránových stěn pro podkritické a 
nadkritické elektrárenské kotle. Pojem nadkritický je používán u elektráren, jejichž 
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konstrukční provozní tlaky přesahují tlak, při kterém se normálně vaří voda. Nadkritický bod 
u vody existuje při tlaku vyšším než 22,1 MPa (3207 psi). Takovéto kotle pracují s obvyklými 
tlaky okolo 3500 – 4000 psi. Vyšší tlaky při vyšších teplotách pak znamenají vyšší účinnost 
využití černouhelného paliva v těchto zařízeních za adekvátního snížení zatížení životního 
prostředí. Podkritické kotle pak pracují s tlaky nižšími, než je uvedená kritická hranice tlaku 
pro var vody, obvykle 1800 – 2500 psi. Pro názornost 1 psi = 6,895 kPa ↔ 1 Pa = 
0,000145 psi. 

Jak bylo výše uvedeno, přínosem membránových stěn, je vliv na zvýšení účinnosti 
elektrárenských kotlů, při spalování paliva, tedy snížení zatížení životního prostředí. 

 

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 

Popis technické části záměru 

Budoucí staveniště je ohraničeno na východní straně skladovou halou s oboustrannými 
přístavky ve vlastnictví fy Staviva Raab Karcher, na kterou navazuje výrobní vícepodlažní 
objekt skupiny menších soukromých firem. Ze severní až západní strany je staveništní plocha 
oddělena od ostatního území souvislým betonovým oplocením. Z jižní strany je staveništní 
plocha ohraničena příjezdovou železniční kolejí na Horní nádraží a manipulační kolejí pro 
seřazování vlakových souprav, viz. příloha č. 4 Situace 

Na území staveniště se nachází několik dnes již nevyužívaných objektů, které budou v rámci 
záměru demolovány. Jedná se o následující objekty: 

• zděný přístavek haly Staviva Raab Karcer; 

• budova skladu žáromateriálu; 

• krytá skladovací plocha žáromateriálu; 

• spodní stavba bývalé skladové haly; 

• zpevněné komunikace napříč staveništěm. 

Dále je nutno uvažovat s demolicemi betonového oplocení staveniště ze severní a západní 
strany po celé délce a navazující demolice menších objektů za oplocením ve směru na Horní 
nádraží, kde je uvažováno s vybudováním příjezdových komunikací (silnice + železniční 
vlečka) k výrobním halám. 

V areálu staveniště se nachází podzemní sítě rozvodu elektrické energie a kanalizace, které 
bude nutno přeložit. 

Souhalí, v němž bude umístěna výrobní technologie sestává ze čtyř hal, přičemž tři jsou 
kolmé k jedné příčné hale. Haly budou provedeny z konstrukce HARD Jeseník, výroba je 
kontinuální a vyžaduje řešení haly jako jediného požárního úseku. Největší rozměry jsou 
132 × 126 m, plocha souhalí pak má rozměr 12.744 m2. Uvažovaný záměr je jednopodlažní. 
K souhalí bude ze severní strany přistaven elektroobjekt a na západní straně cca 80 m sociální 
a správní objekt. 

V souhalí bude umístěna výroba kategorie těžkého strojírenství – výroba stěn elektrárenských 
kotlů. Převažující technologií bude svařování. Povrchová ochrana bude prováděna na 
vyčleněné ploše vodou ředitelnými nátěrovými hmotami. 

Popis technologické části záměru 

Linka na výrobu membránových stěn sestává ze svařovacích automatů, které svařují trubky 
jednak k sobě na tupo a dále trubky s pásky k sobě do max. rozměru 1,6 x 24 m – surová 
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membránová stěna. Membránové stěny se sestavují z tzv. x-čat, což jsou obvykle svařence 
několika trubek (x) a pásků. Sestavením 2 ks membránových stěn k sobě a jejich svařením 
získáme tzv. panel membránové stěny o max. rozměru 3,2 x 24 m. Složením panelů 
membránových stěn do požadovaných rozměrů strany kotle získáme blok membránových 
stěn. Blok membránových stěn pro podkritické kotle může mít max. rozměr 18 x 40 m a u 
kotlů nadkritických 24 x 70 m. Svařený blok je následně „ošacován“, což znamená pálení 
otvorů, vytrubkování a další závěrečné operace. Hotový panel po ošacení projde přejímacím 
řízením, rozebere se na přepravní rozměry 3,2 x 24 m, opatří se transportním nátěrem a je 
připraven k expedici. 

Při svařování bude použit zemní plyn z rozvodu, na přívodu musí být řešen hlavní uzávěr. 
Ostatní plyny – acetylén a kyslík budou odebírány z lahví. Je nutno pamatovat na celkový 
limit 24 plných i prázdných lahví pro požární úsek dle ČSN 07 8304. Pokud bude technologie 
vyžadovat větší počet lahví, bude toto nutno řešit pomocí tlakových stanic pro odběr plynů 
řešených mimo objekt jako samostatné úseky. 

• Automat pro svařování trubek na požadovanou délku. Maximální požadovaná délka 
trubky je 24 m. Trubky o požadované délce se uloží do meziskladu nebo se pomocí 
dopravníku transportují k následnému zpracování do druhé části linky. 

• Po svaření trubky na požadovanou délku, je trubka dopravena na zakládací rošt, kde se 
řadí střídavě s páskou k sobě až do požadované šíře (max. 1,6 m). Po drobných 
úpravách provedených obsluhou linky a kontrolou uložení materiálu je polotovar 
zaveden po válečkovém dopravníku do prvního šestihlavňového svařovacího automatu. 
Po průchodu linkou je vyroben tzv. x-čat a nebo surová MS o max. šíři viz. výše. 

Obě dvě výše zmiňované pracoviště jsou dodány na klíč externími firmami. Po vyrobení 
surové membránové stěny následují další operace nebo pracoviště: 

• podélné řezání MS k zajištění rovnoběžnosti hran a příprava hran ke svařování MS do 
bloku; 

• svařování dvou MS k sobě do bloku, max. šíře je 3,2 m – transportní rozměr; 

• ohýbání bloků MS, popř. samotných MS; 

• odříznutí konců bloků MS, popř. samotných MS – technologických přídavků; 

• složení panelů MS a MS do bloků: rozměření 

• ošacování MS = vyřezání oken, vytrubkování, úprava konců trubek aj. 

• postupné uložení upravených panelů MS, popř. samotných MS do mezioperačního 
skladu; 

• opětovné složení panelů MS do bloku pro přejímku odběratelem a následné rozložení; 

• pracoviště tlakové zkoušky panelů MS; 

• transportní nátěr a ucpání konců panelů MS, popř. samotných MS; 

• uložení hotových výrobků 

• naložení a expedice (max. rozměr 3,2 x 24m) 
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7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

Zahájení výstavby   - 10/2008 
Dokončení výstavby   - 05/2009 
Zkušební provoz linky  - 06/2009 – 12/2009 

 

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

Kraj Moravskoslezský (kód: CZ080) 
Příslušná obec s rozšířenou působností Ostrava (kód: 8119) 
Příslušná obec s pověřeným obecním úřadem Ostrava (kód: 81191) 
Příslušná obec Ostrava (kód: 554821) 
Městská část Mariánské Hory a Hulváky (kód: 554286) 
Katastrální území Zábřeh – Hulváky (kód: 713970) 

 

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato 
rozhodnutí vydávat 

Dalším rozhodnutím bude povolení stavebního úřadu příslušného podle §117 odst. 1 písm. e/ 
zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. Pověřeným stavebním úřadem je Magistrát města Ostravy. 

 

B.II. Údaje o vstupech 

1. Půda 

Staveniště pro umístění výroby membránových stěn se nachází v areálu EVRAZ 
VÍTKOVICE STEEL, a.s., a to na pozemcích, které jsou v majetku VÍTKOVICE HEAVY 
MACHINERY, a.s. Jedná se o pozemky s parcelními čísly 1024/15, 1024/23 a částečně 
500/100 a 500/76. Přístupové komunikace na staveniště a železniční vlečky pro přísun 
materiálu a expedici výrobků budou zřízeny rovněž na parcelách ve vlastnictví VHM 
prostřednictvím VÍTKOVICE Doprava. Dosavadní přístup na staveniště je možný po stávající 
komunikaci ze strany „soustružny válců“ přes chráněný přejezd železniční koleje ve směru od 
Horního nádraží na NS 220 Ocelárna. 

Skutečný objem zemních prací bude možné určit v dalších stupních dokumentace po obdržení 
podkladů pro stanovení základů výrobních hal spolu s požadavky na komunikace, vlečky 
apod. Uvnitř haly se bude nacházet strojně hlazená podlaha – drátkobeton. 

Všechny parcely jsou dle evidence katastru nemovitosti vedeny jako ostatní plocha bez 
evidované BPEJ a způsobu ochrany nemovitosti. Stavbou nedojde k  záboru pozemků 
zemědělského půdního fondu (ZPF). Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) se 
v lokalitě ani jejím blízkém okolí nevyskytují.  

Ochranná a bezpečnostní pásma inženýrských sítí jsou dána příslušnými normami a obecně 
technickými požadavky na výstavbu a budou výstavbou respektována.  

Předmětná lokalita se nenachází v blízkosti žádného dalšího ochranného pásma. Předmětné 
území nespadá do žádných ochranných pásem chráněných krajinných území. 
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2. Voda 

V zájmovém území je vodovodní síť ve správě OVaK a.s. a EVI.  V blízkosti řešeného území 
v severovýchodní části  prochází vodovodní řad pitné vody ve správě EVI. Navrhovaná 
stavba bude zásobována pitnou vodou ze systému vodovodu ve správě EVI. Napojení 
přípojky pitné vody bude provedeno navrtávkou. U napojení bude zřízena vodoměrná šachta.  

Objekt bude napojen jednou přípojkou pitné vody DN 50, která je řešena samostatným 
objektem. Na rozvod pitné vody bude v hale napojen jen sociální vestavek. Teplá voda v 
sociálním vestavku bude připravována v elektrickém akumulačním ohřívači. Druhá přípojka 
užitkové vody DN 50 bude přivedena do haly rovněž samostatným objektem. Na tomto 
rozvodu vody bude ihned po vstupu do haly zřízena zvyšovací stanice tlaku vody, aby byl 
zajištěn potřebný přetlak užitkové vody, zvláště pro požární hydranty typu D 25 s tvarově 
stálou hadicí, které budou na tuto vodu napojeny. Kromě hydrantů bude tato voda zdrojem 
technologických odběrů. Měření spotřeby vody je řešeno v rámci přípojek mimo halu. 

Vodovodní rozvody studené a teplé užitkové vody budou rozvedeny k jednotlivým 
zařizovacím předmětům (WC, umývadla, pisoáry) a ke sprchám v sociální budově, dále k 
zařízením výdejny jídel (kuchyňské dřezy, výlevky). Použité vlastní nádobí si strávníci budou 
umývat ve dřezu, v jídelně. K tomuto dřezu bude připojena teplá a studená voda. Na umytí 
rukou budou mít strávníci v jídelně k dispozici umyvadlo s teplou a studenou vodou. 

Teplá užitková voda bude připravována ve 2 ležatých elektrických zásobníkových ohřívačích 
(bojlerech) o obsahu 400 l a 500 l, umístěných v technické místnosti. Horká voda ve výdejně 
jídel bude připravována pomocí průtokového ohřívače. Rozvod studené vody bude proveden 
rovněž k provozním umývadlům v halách, teplá voda u těchto bude ohřívána pomocí 
průtokových ohřívačů CLAGE. 

V blízkosti řešeného území v severovýchodní části prochází vodovodní řad provozní vody o 
DN200mm. Navrhovaná stavba bude zásobována požární vodou ze systému provozního 
vodovodu ve správě EVI. Napojení přípojky požární vody bude provedeno navrtávkou. U 
napojení bude zřízena vodoměrná šachta. Vnitřní požární zajištění výrobních hal bude pomocí 
vnitřních požárních hydrantů D25 s 30m požární hadicí (celkem v halách 6 ks hydrantů D25, 
v sociální budově 4 ks). K zajištění min. přetlaku 0,2 MPa na nejvzdálenějším hydrantu bude 
na přípojce provozní vody v technické místnosti osazena automatická tlaková stanice o 
min.výkonu 2,2 l/s. 

Pro zajištění výroby membránových stěn je požadována kontrola těsnosti jednotlivých 
svařenců. Tyto kontroly budou probíhat pomocí uzavřeného okruhu mobilní tlakové stanice se 
zásobníkem vody o obsahu 1,2 m3. Pro napouštění zásobníku, potrubí a doplňování ztrát v 
rámci tlakové zkoušky je předpokládaná průměrná spotřeba vody 1,5 m3/den v závislosti na 
typu membránové stěny. Doplňování vody bude prováděno z přípojky průmyslové vody. 

 

Průměrné denní množství pitné vody Qp (3 směnný provoz, bez sprch): 

Provozní zaměstnanci      39 zam.  x 30 l              =   1 170 l.směnu-1  

Provozní zaměstnanci      113 zam.  x 30 l              =   3 390 .den-1  

Maximální denní množství pitné vody Qm: 

   Qm  = Qp x kd = 3390 x 1,25                = 4237,5 l.den-1 
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Maximální hodinové množství pitné vody Qh: 

   Qh  = 50% z 1170 l/směnu= 585 l/hod     =    0,163 l.sek-1 

Roční množství pitné vody Qr: 

   Qr  = 3,39 m3 x 355 dnů              = 1203 m3 . rok-1 

Roční množství pitné vody Qr: 

   Qr  = 3,39 m3 x 355 dnů              = 1203 m3 . rok-1 

Průměrné denní množství technologické(užitkové vody) vody Qt:    cca 500 l. den-1 

Roční množství technologické (užitkové) vody Qrt: 

   Qr  = 0,5 m3 x 355 dnů              = 177,5 m3 . rok-1 

Špičkové množství požární (užitkové) vody:      =     2 l.sek-1 

 

Spotřeba vody pro správní budovu  

 Denní spotřeba vody 

 129 osob (3 směny) x 120 l = 15480 l/den = 15,48 m3/den 

 129 jídel (3 směny)  x   5 l =       645 l/den =  0,645 m3/den 

 Celkem     16,1255 m3/den 

 

 Roční potřeba vody   (dle přílohy č.12 k vyhlášce č.428/2001 Sb.) 

 129 x 30          = 3.870 m3/rok 

 129 x 1          =   129 m3/rok 

 Celkem            3.999 m3/rok 

 

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

Surovinové zdroje 

Surovinou pro výrobu MS budou trubky v délkách až 12 m a pásky ve svitcích, jenž budou při 
vstupní přejímce zkontrolovány, roztříděny a na každou bude přeneseno značení pro zpětnou 
identifikovatelnost. Poté budou uskladněny přímo v hale a připraveny pro použití. 

• 1 ks nejběžnější MS (1,6 m × 24 m) se skládá z 26 trubek průměru 38 mm; 

• na každé trubce jsou průměrně 3 sváry, doba svařování každého sváru včetně 
manipulačních časů je cca 4 min;  

• pracovní fond je 250 dnů za rok při třísměnném provozu; 

• 1 směna : 450 min, 3 směny: 19,125  hodin. Rok při 250 dnech má 250 × 19,125 = 
4.781 hodin; 

• průměrná hmotnost 1 ks MS je 4,2 t. 
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Elektrická energie 

Délka trasy napájení je cca 400 m. Tato trasa bude pravděpodobně společná s trasou napájení 
6 kV pro trafostanici „Autodoprava Ciminga“. Nutno provést vytyčení stávající trasy. 
Rozvodna 6 kV - R2/V je dvousystémová. Pro napojení se použije jedna kobka s vývodem 
pomocí dvou VN kabelů. Pro ovládání v trase přibude kabel CYKY 12 × 2,5 mm. Vstupní 
rozvodna 6kV bude obsahovat dvě přívodní pole. Z jednoho přívodu bude napájen 
technologický a z druhého osvětlovací transformátor. Paralelně s technologií bude připojen 
kompenzační rozváděč. 

Předpokládá se, že transformátory a rozvodny VN a NN budou umístěny v rohu komplexu. 
Pro možné budoucí zvýšené potřeby je toto elektrozařízení připraveno k dalšímu napojení a to 
jak vysokým, tak nízkým napětím. Oba transformátory budou suché, položené na kolejnice. 
Rozvaděče budou vysoké – sokl 100 mm; nadstavba 250 mm; prostor pro vlastní rozváděč 
2000 mm. Přívody a vývody budou zdola. Podlaha bude zvýšená o 0,9 m vně s rampou pro 
nákladní auta. 

Předpokládaný výkon dle vstupních údajů VÍTKOVICE REVMONT, a.s. viz následující 
tabulky. 

Tabulka 1: Předpokládaný výkon strojů 

číslo zařízení ks 
Napětí 

(V) 
výkon 
(kW) Pi (kW)  β Ps (kW) 

1 kompresor ke tryskačům (prac.č.15) 2 400 7 14 0,9 12,6 
2 RT zařízení (zářič) 1 400 5 5 0,8 4 
3 MT zařízení (magnetoflux) 1 400 5 5 0,8 4 
4 zařízení pro tlakové zkoušení bloků 1 400 2 2 0,4 0,8 
5 svářečka TIG 14 400 30 420 0,9 378 
6 svářečka MAG 3 400 30 90 0,9 81 
7 svářečka E 3 400 30 90 0,9 81 
8 řezací traktor 1 400 30 30 0,9 27 
9 ukosovačka - frézka 1 400 5 5 0,7 3,25 
10 pila vč. stolů 1 400 5 5 0,7 3,25 
11 ohýbačka MS 1 400 90 90 0,7 58,5 
12 stojanová radiální vrtačka 1 400 5 5 0,7 3,25 
13 svařovací traktor APT 1 400 5 5 0,9 4,5 
14 svařování trubka-trubka 1 400 50 50 0,9 45 
15 svařování membránových stěn 1 400 285 285 0,8 228 
16 druhý šestihlavý automat 1 400 250 250 0,8 200 
17 rovnání x-čat 1 400 5 5 0,8 4 
 celkem stroje 35   1356  1138,15 

Tabulka 2: Předpokládaný výkon ručních strojů 

číslo zařízení ks 
napětí 

(V) 
výkon 
(kW) Pi (kW)  β Ps (kW) 

1 ruční bruska 16 230 0,5 8 0,3 2,4 
2 ruční ukosovačka 10 230 1 10 0,3 3 
3 autogenní souprava 5 230 0,2 1 0,3 0,3 
4 vrtačka 8 230 0,5 4 0,3 1,2 
5 leštička na pracovní zkoušky 1 230 1 1 0,3 0,3 
6 mikroúderový značkovač 1 230 1 1 0,3 0,3 
7 laserové měřidlo 2 230 1 2 0,3 0,6 
 ruční stroje celkem 43   27  8,1 
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Tabulka 3: Předpokládaný výkon ostatních zařízení 

DOPRAVA 

číslo zařízení ks 
napětí 

(V) 
výkon 
(kW) Pi (kW) β Ps (kW) 

1 jeřáby 15t 5 400 60 300 0,3 90 
2 převážecí vozy 5 400 20 100 0,2 20 
 Celkem doprava 10   400  110 

POČÍTA ČE 

číslo zařízení ks 
napětí 

(V) 
výkon 
(kW) Pi (kW) β Ps (kW) 

1 stolní PC 10 230 0,5 5 1 5 
2 zásuvkové skříně 20 400 10 200 0,2 40 
 celkem počítače 30   205  45 

TOPENÍ 

číslo zařízení ks 
napětí 

(V) 
výkon 
(kW) Pi (kW) β Ps (kW) 

1 průtočné ohřívače 10 400 4 40 0,2 8 

2 
ohřev teple a užítkové vody (horká 

voda)    0 0,4 0 
3 vytápění (plyn)    0 0,8 0 
 celkem topení 10   40  8 

OSVĚTLENÍ 

číslo zařízení ks W.m-2 
plocha 
(m2) Pi (kW) β Ps (kW) 

1 plocha vnitřní 1 8 12200 295 0,8 236 
2 plocha venkovní 24  0,15 3,6 1 3,6 
 celkem osvětlení 25   298,6  239,6 

REZERVA %   
přírůstek 

Ps 
Σ 

Ps(kW)  
výkon 
trafa 

 technologie 25  315 1256,25  1575 
 osvětlení 25  75 292,6  370 

 Pi (kW)  Ps (kW) 
 celkem 2326,6  1945 

 

Zemní plyn 

Nová budova se napojí na stávající středotlaký plynovod ve správě EVI v severovýchodní 
části. Přípojka je řešena jako plastová. Potrubí bude uloženo do výkopu v pískovém loži. Hala 
tedy bude připravena na odběr, avšak předpokládané množství spotřeb zemního plynu, 
především pro ruční nářadí, bude minimální. V době zpracování oznámení nebyly k dispozici 
údaje o plánované spotřebě ZP pro toto nářadí. 

Zemní plyn bude využíván pro technologii předehřevu na pracovišti PEMA a pracovišti 
ošacování a to v následujícím množství: 

• předehřev – PEMA – rozvod plynu – 173 m3.den-1 

• předehřev – ošacování – rozvod plynu – 42 m3.den-1 

Technické plyny - kyslík 

Odběrným místem bude přípojka kyslíku haly na stávající kyslíkovod VÍTKOVICE, a..s. na 
úrovni haly Bulhar v horní oblasti. Přípojka kyslíku bude vedena souběžně s navrhovanou 
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trasou horkovodu (tato bude sloužit jako energomost). Předpokládaná spotřeba je 
v následujícím přehledu: 

• předehřev – PEMA – rozvod kyslíku – 573 m3.den-1 

• předehřev – ošacování – rozvod kyslíku – 138 m3.den-1 

• rovnání – PEMA + ošacování – 210 m3.den-1 

• řezání – formátování + ošacování – rozvod kyslíku – 144 m3.den-1 

Technické plyny – acetylén 

Zásobování nového provozu acetylénem je dle posledních údajů navrhováno přednostně z 
rozvodů v hale jenž budou rozmístěny prostřednictvím svazků na každém sloupu. Nový 
provoz bude napojen na stávající acetylénovod VÍTKOVICE, a.s. na úrovni haly Bulhar v 
horní oblasti. Přípojku acetylénu by pak byla vedena souběžně s navrhovanou trasou 
horkovodu jako výše uvedený energomost. 

Předpokládaná bilance spotřeby je uvedena v následujícím přehledu: 

• rovnání – PEMA + ošacování – 210 m3.den-1 

• řezání – formátování + ošacování – 29 m3.den-1 

Technické plyny – argon 

Pro potřeby svařování budou využity jednak rozvody argonu z jednoho odběrného místa 
v hale pro pracoviště trubka – trubka pro svařovací metodu TIG se spotřebou 7,2 m3.den-1 a 
dále pak bude argon využíván pro potřeby svařování na pracovišti ošacování – z lahví a to 
v množství – čistý Ar 7,2 m3.den-1 pro svařovací metodu TIG. Metodou MAG kdy je jako 
spolusvařovací látka použit CO2, bude z lahví spotřebováváno 176 m3.den-1 této směsi.  

 

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Současný stav 

V současně době se v areálu nacházejí pouze vnitroareálová komunikace a železniční vlečky. 
Jak je popsáno v textu dále, proces přípravy staveniště bude zahrnovat demolici stávajících 
komunikací, které jsou převážně panelové. Železniční vlečky, viz. příloha č. 4 Situace, jsou 
stávající a budou taktéž v rámci přípravy staveniště demolovány, přesněji koleje M4 a M5. 

Hlavní příjezdovou komunikací bude zejména ul. Štramberská a Pohraniční. Současný stav 
provozu byl zjištěn sčítáním dopravy provedeném 24. a 29.4. 2008 viz příloha č. 5 Hluková 
studie. 

Před zahájením prací na projektové dokumentaci je nutno provést geodetické zaměření celé 
lokality, protože pro řešení komunikací a železnic byly použity staré, základní plány závodu. 

Období výstavby 

V období výstavby bude, k odvozu demoličních materiálů, výkopových zemin, k dopravě 
stavebních materiálů a technologických  komponentů pro výstavbu nového souhalí, využívána 
silniční doprava. Jelikož v současné fázi přípravy stavby nejsou známy přesné objemy 
výkopových prací a celková množství stavebních materiálů, byl zaveden předpoklad, že 
v období výstavby bude zapotřebí průměrně 100 jízd NA a 40 jízd OA denně. Uvažovaný 
provoz je pouze v denní době. 
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Cílový stav 

V období provozu jsou uvažovány následující intenzity a poměry dopravy: 

• předpokládá se, že přísun vstupního materiálu (trubky, plecháče ve svitcích a ostatní 
pomocný materiál) bude zajištěn většinou kamiony a  odvoz výrobků, tzn. hotové 
membránové stěny o rozměrech 3,2 m × 24 m většinou železničními vagóny. 

• Dle údajů dostupných pro zpracování oznámení se předpokládá, že se za 1 směnu 
vyrobí 1 ks MS, tzn. cca 8,5 t, tedy asi 25,5 t den, což představuje zhruba 2 kamiony a  
1 železniční vagón za den.  Osobní automobilová doprava se odhaduje na 40 jízd denně. 

Ve všech případech se předpokládá dělení dopravního proudu na ul. Pohraniční a Štramberská 
50/50% 

Tabulka 4: Průměrná denní četnost provozu na komunikacích  

Profil OA NA OA NA OA NA 
 stav bez realizace výstavba stav s realizací 

Pohraniční 4430 768 4450 818 4450 770 
Štramberská 4680 810 4700 860 4700 812 

vjezd do areálu 430 42 470 142 470 46 
účelová v areálu - - 40 100 40 4 

vlečka - - - - - 1*) 
*) počet vagonů 

Nově budovaný areál bude napojen na hlavní komunikaci vedoucí od hlavní vrátnice EVRAZ 
VÍTKOVICE STEEL, a.s. a to využitím dnešního příjezdu, který bude rozšířen a upraven. 
Základní šíře nových komunikací bude 6 m, v některých úsecích bude tato komunikace dle 
místních podmínek rozšířena. Vjezdy do hal budou uzpůsobeny pro vjezd kamionů, které mají 
před halami zpevněné plochy pro možnost otáčení a manipulaci. 

Před sociální budovou bude parkoviště pro osobní vozy. Vozovka bude živičná, těžká, 
konstrukce tl. cca 50 cm. Poloměry na obrubníku budou min.R = 6 m. V souladu s požadavky 
hasičů bude kolem budov z jižní a východní strany požární cesta š. 4 m.  

Přejezdy přes stávající i nové koleje jsou navrženy živičné s ochrannou kolejnicí. 
Komunikace budou odvodněny uličními vyústěmi do stávající kanalizace. 

Výrobní hala membránových stěn bude napojena na vlečku VÍTKOVICE, a.s. v oblasti 
Horního nádraží. S ohledem na umístění výrobních hal je napojení poměrně obtížné a bude 
znamenat dopad do kolejiště. Pro uvažovaný přísun materiálu a polotovarů jsou navrženy dvě 
možné varianty, a to z dnešní koleje M5 a z koleje M2. Tyto koleje jsou u dnešního stavědla 
Horního nádraží a vjezdy jsou ze západní strany. 

Při využití napojení z koleje M5 by bylo nutno upravit půdorys haly neboť kolej ústí z boční 
strany. Napojení z koleje M2 je z čelní strany nové haly, avšak do její severní části, ve které je 
plánována výrobní linka. Expedice hotových výrobků bude z expediční haly po koleji, která 
bude zaústěna do Spojky O, přitom dochází ke křížení Spojky A, což bude řešeno atypickou 
kolejovou křižovatkou. Nové koleje jsou navrženy tvaru S49 na dřevěných pražcích. Poloměr 
oblouku je z ohledem na velmi stísněné poměry volen R = 150 m. Při výstavbě dojde k rušení 
dnešní koleje M4, části koleje M5 a případně i koleje M3. Sklonové poměry v dané lokalitě 
jsou příznivé, v halách bude niveleta vodorovná. 
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B.III. Údaje o výstupech 

1. Ovzduší 

Současný stav 

Hlavní bodové zdroje znečištění ovzduší 

V současné době nejsou na ploše záměru provozovány žádné bodové zdroje znečištění 
ovzduší. Záměr se však nachází dle platného územního plánu města Ostravy z roku 2004 
v zóně těžkého průmyslu. V okolí této lokality jsou J směrem plochy individuálního bydlení a 
bydlení hromadného, plochy občanské vybavenosti a JZ směrem je také plocha zdravotnictví 
a školství . Povětšinou je však areál obklopen plochami s využitím pro lehký průmysl. 

Hlavní plošné zdroje znečištění ovzduší 

V současné době nejsou na území záměru provozovány žádné plošné zdroje znečištění 
ovzduší. V těsné blízkosti V směrem se nachází parkoviště ředitelství společnosti EVRAZ 
VÍTKOVICE STEEL, a.s., které je plošným zdrojem znečišťování. 

Hlavní liniové zdroje znečištění ovzduší 

V současné době nejsou na území záměru provozovány žádné liniové zdroje znečištění 
ovzduší. Mezi hlavní liniové zdroje znečištění ovzduší v blízkosti záměru patří komunikace 
na ul. Štramberská a ul. Pohraniční a železniční vlečka, která není elektrifikována a prochází 
samotným areálem na jižní až jihovýchodní straně. Vzhledem k faktu, že nejsou známy 
intenzity dopravy na uvedených komunikacích, není možné vyčíslit emisní toky a množství 
emisí vzniklých současným provozem. 

Pro výpočet emisí ze silniční dopravy jsou použity emisní faktory silničních vozidel 
z „Programu pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla“ MEFA v.02 
a z internetových stránek MŽP ČR. Průměrná rychlost vozidel na přilehlé komunikaci (K) ul. 
Štramberská a ul. Pohraniční, po kterých bude vedena doprava, byla zvolena s ohledem na 
místní podmínky – železniční přejezdy na ulici Štramberská, celkové dopravní řešení v místě 
střetu těchto dvou ulic s vjezdem na parkoviště společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, 
a.s., na 30 km.h-1. Ve výpočtech bude proto uvažováno s touto uvedenou rychlostí. Pro 
vnitroareálovou komunikaci (VaK) platí maximální povolená rychlost 10 km.h-1, proto je 
s touto hodnotou kalkulováno i ve výpočtech emisních faktorů. 

Tabulka 5: Emisní faktory pro jednotlivé kategorie vozidel pro r.2010 

TZL (g.km -1) NOX  (g.km-1) benzen (g.km-1) CO (g.km-1) 
kategorie 

K VaK K VaK K VaK K VaK 
OA benzín < 0,001 < 0,001 0,123 0,159 0,002 0,004 0,330 0,809 
OA diesel 0,190 0,042 0,295 0,453 < 0,001 0,002 0,245 0,464 

HDV 0,990 0,254 2,066 3,902 0,010 0,028 3,357 9,251 
Pozn.: OA – osobní automobil; NA – nákladní automobil; K – viz text, přilehlá komunikace; VaK – 
vnitroareálové komunikace 

Pro následující výpočty celkových emisí za 24 hodin z dopravy spojené s provozem areálu, 
výstavbou i současným stavem bylo uvažováno, že poměr osobních automobilů je 70 : 30 % 
ve prospěch vozidel osazených benzínovým agregátem. 
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Tabulka 6: Celkové emise z dopravy stav bez realiazce – za 24 hod 

kategorie TZL (g.km-1.den-1) NOX  (g.km-1.den-1) 
benzen 

(g.km-1.den-1) 
CO (g.km-1.den-1) 

 ul. Pohraniční 
OA benzín < 3,101 381,423 6,202 1023,330 
OA diesel 252,510 392,055 < 1,329 325,605 

HDV 760,320 1586,688 7,68 2578,176 
 ul. Štramberská 

OA benzín < 3,276 402,948 6,552 1081,08 
OA diesel 266,760 414,180 < 1,404 343,980 

HDV 801,900 1673,460 8,100 2719,17 

Období výstavby 

Po dobu výstavby záměru bude v lokalitě působit především plošný zdroj znečišťování, a to 
území stavby, kde může docházet k víření prachu z pohybů stavebních strojů a nákladních 
vozidel a také z přepravy sypkých materiálů se sklonem k prašnosti. Liniovými zdroji 
znečišťování budou ul. Štramberská a ul. Pohraniční a přibudou vnitroareálová komunikace. 
Vypočítané množství emisí z dopravy v průběhu výstavby je obsahem následující tabulky. 

Tabulka 7: Celkové emise z dopravy období výstavby – za 24 hod 

kategorie TZL (g.km-1.den-1) NOX  (g.km-1.den-1) 
benzen 

(g.km-1.den-1) 
CO (g.km-1.den-1) 

 ul. Pohraniční 
OA benzín < 3,115 383,145 6,230 1027,950 
OA diesel 253,650 393,825 < 1,335 327,075 

HDV 809,82 1689,988 8,180 2746,026 
 ul. Štramberská 

OA benzín < 3,290 404,670 6,580 1085,700 
OA diesel 267,900 415,950 < 1,410 345,450 

HDV 851,400 1776,760 8,600 2887,020 
 vnitroareálová komunikace 

OA benzín < 0,028 4,452 0,112 22,652 
OA diesel 0,504 5,436 0,024 5,568 

HDV 25,400 390,200 2,8 925,100 

 

Období provozu  

Hlavní bodové zdroje znečištění ovzduší 

Hlavními bodovými zdroji v období provozu budou výduchy odsávání technologie svařování 
vyvedené na střechu, předpokládá se 10 ks. Vzhledem k použité technologii svařování 
v ochranné atmosféře s užitím inertního plynu argonu se nepředpokládá velké imisní zatížení 
a tím i ovlivnění místní imisní situace.  

Hlavní plošné zdroje znečištění ovzduší 

Hlavními plošnými zdroji znečištění ovzduší v období provozu bude parkoviště společně se 
zpevněným prostorem pro potřeby otáčení nákladních vozidel, jenž je uvažováno mezi 
správní budovou a halou a také parkoviště uvažované na severní straně budovy. Zde bude 
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přivedena areálová komunikace přes železniční vlečku (koleje M1 – M3). Stejně tak bude 
areálová komunikace vedena ze severu mezi správní budovu a halu. Dále pak samotný prostor 
haly, kde bude docházet k volné cirkulaci vzdušiny (atmosférický vzduch smíšený se 
vzdušinou vzniklou při používání ručního nářadí, který nebude odsáván).  

Hlavní liniové zdroje znečištění ovzduší 

S ohledem na blízkost frekventované ul. Ruská, lze očekávat, že podíl vlivu liniových zdrojů 
souvisejících s posuzovaným záměrem na celkovém znečištění ovzduší v okolí bude 
nevýznamný. 

Hlavní liniové zdroje znečištění budou vnitroareálová komunikace a železniční vlečky, které 
nejsou elektrifikované. Materiál bude do zařízení pro výrobu MS dopravován převážně 
silniční dopravou a hotové výrobky, jenž jsou určeny především pro elektrárny pracující 
s podkritickými nebo nadkritickými kotli, bude expedován po železnici. Emise ze železnice 
jsou zanedbatelné vzhledem k uvažované intenzitě přepravy expedovaných materiálů. 

Tabulka 8: Celkové emise z dopravy období provozu záměru – za 24 hod 

kategorie TZL (g.km-1.den-1) NOX  (g.km-1.den-1) 
benzen 

(g.km-1.den-1) 
CO (g.km-1.den-1) 

 ul. Pohraniční 
OA benzín < 3,115 383,145 6,230 1027,950 
OA diesel 253,650 393,825 < 1,335 327,075 

HDV 762,300 1590,820 7,700 2584,890 
 ul. Štramberská 

OA benzín < 3,290 404,670 6,580 1085,700 
OA diesel 267,900 415,950 < 1,410 345,450 

HDV 803,880 1677,592 8,120 2725,884 
 vnitroareálová komunikace 

OA benzín < 0,028 4,452 0,112 22,652 
OA diesel 0,504 5,436 0,024 5,568 

HDV 1,016 15,608 0,112 37,004 

 

2. Odpadní vody  

V areálu staveniště se nacházejí podzemní sítě kanalizace, které bude nutno přeložit. 

Pro odkanalizování sociálního zázemí, podlahových vpustí a sprch v sociální budově je 
navržena splašková odpadní kanalizace, jež bude svedena do nové venkovní jednotné 
kanalizace. Kanalizace je navržena z odpadních hrdlových trub a tvarovek z PVC-U, ležatá 
kanalizace z PVC-U se zesílenou stěnou v dimenzi DN 150-200. Kanalizace z výdejny jídel 
bude opatřena lapačem tuků. Splašková kanalizace bude odvádět veškeré splašky z vnitřního 
sociálního vestavku. Tato kanalizace se napojí pomocí PVC trub typu KG jednou přípojkou 
do vnější kanalizační šachty, řešené v rámci venkovní jednotné kanalizace. Potrubí splaškové 
kanalizace vedené nad podlahou 1. NP bude provedeno z PP hrdlových trub typu HT.  

Množství splaškových vod odváděných do kanalizace: 

0,163 l/s, 3,39 m3. den-1, 1 203 m3 . rok-1 
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Dešťová kanalizace odvodňující střechy hal HARD bude systémově rozdělena na 
podtlakovou kanalizaci systému Wavin Quick Stream, jež bude odvodňovat obě meziúžlabí 
mezi sedlovými střechami hal (bude vedena v prostoru střešních vazníků) a na klasické svislé 
dešťové svody, odvodňující kraje hal krátkými přípojkami z PVC-U do venkovní jednotné 
kanalizace. Odvodnění střechy haly bude provedeno pomocí podtlakového systému. Dešťová 
kanalizace z pultové střechy sociální budovy bude svedena klasickými svislými dešťovými 
svody. Podtlaková kanalizace vedená pod střechou haly bude svedena k řadě sloupů „E“, kde 
bude  napojena v zemi do jednotlivých kanalizačních šachet venkovní jednotné kanalizace. 
Tato kanalizace bude provedena z PE svařovaných trub. 

Dlouhodobý srážkový úhrn cca 720 mm/m2/rok, součinitel odtoku 0,9, intenzita deště 
150 l/s.ha,, výpočtové množství dešťových vod pro střechu dle ČSN 75 6760 - odvodňovaná 
plocha střechy : 14 048 m2           451,44 l/s    
        

Množství dešťových vod odváděných do kanalizace (dle ČSN 75 6101): 173,35l/s 

Správní budova: 

- střechy   0,9x0,015x720 m2     =        9,72 l/s 

- střechy ročně  720 m2 x 0,720 x 0,9    =    466,56 m3/rok 

Souhlas správce kanalizace k vypouštění dešťových vod bude řešen v další fázi přípravy 
záměru. Riziko kontaminace dešťových vod  ropnými látkami bude řešeno v havarijním 
plánu.  

 

3. Odpady 

Při výstavbě bude vznikat jako odpad výkopová zemina, bourané betonové konstrukce a 
bourané asfaltobetonové povrchy vozovek. Přebytečná zemina bude uložena na skládku 
zeminy s možností dalšího využití.  

Technologický odpad - odřezky a okuje, vzniklý při výrobě MeS bude využit v rámci 
nakládání s kovovým odpadem ve VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a.s. Veškeré 
nebezpečné odpady z provozu budou likvidovány odbornou firmou s licencí na uvedenou 
činnost v souladu se zákonem o odpadech (např. Marius Pedersen, a.s.). 

Použité jednorázové nádobí z výdejny jídla bude odkládáno do odpadních košů s plastovým 
sáčkem, který se po naplnění zaváže a přesune do kontejneru na plastové obaly. Tento 
kontejner bude umístěn před budovou po dohodě s firmou, která bude mít likvidaci tohoto 
odpadu na starosti. 

S veškerými odpady, které vzniknou stavební a provozní činnosti bude nakládáno v souladu 
ustanovením zákona č.125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, včetně 
prováděcích předpisů. 

 

4. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií 

Při zvažování možných havarijních událostí připadají do úvahy tato možná rizika: 

A) Únik závadných látek,  
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Za únik závadných látek se označuje zejména jakýkoliv únik látek, jako např. pohonné hmoty, 
čistící prostředky, odmašťovadla apod. Vzhledem k použitému druhu technického řešení je 
riziko úniku látek minimální a lze jej předpokládat pouze ve výjimečných případech. 

Při úniku závadných látek je nutno dodržovat tato pravidla: 

- zabránění vytékání závadných látek z poškozeného systému (např. utěsněním nebo 
přečerpáním do nepoškozeného obalu); 

- zabránění dalšímu šíření závadné látky v území (odtěžením, zasypáním, vyčerpáním 
z prohlubní apod.); 

- nepoužíváním poškozených obalů nebo technických zařízení pro přečerpávání 
závadných látek; 

- důsledně dekontaminovat zasažené podloží; 

- dodržovat opatření zabraňující opětovným havarijním stavům. 

B) Požár, výbuch 

Při požáru může u záměru dojít ke škodám na hmotném majetku, ve vážnějším případě na 
lidském zdraví. Škody na životním prostředí by se projevily negativně převážně na znečištění 
ovzduší (vznik emisí škodlivých látek při procesu hoření). Jednotlivá technologická zařízení 
jsou konstrukčně řešena s ohledem na dodržení základních požadavků k zajištění požární 
bezpečnosti a bezpečnosti práce. 

V souhalí bude umístěna výroba kategorie těžkého strojírenství, výroba stěn elektrárenských 
kotlů, převažující technologií bude svařování. Povrchová ochrana bude prováděna na 
vyčleněné ploše vodou ředitelnými nátěrovými hmotami. Celý objekt bude vybaven 
elektrickou požární signalizace s vlastním náhradním zdrojem pro EPS. 

Při svařování bude použit zemní plyn z rozvodu. Ostatní plyny – acetylén a kyslík budou 
odebírány z lahví. Je nutno dodržet celkový limit 24 plných i prázdných lahví pro požární 
úsek podle ČSN 07 8304.  

Pro povrchovou ochranu budou používány vodou ředitelné nátěrové hmoty. Hořlavé kapaliny 
budou uzavřeny bezpečně v náplni stroje ( v případě ohýbačky). 

U objektu budou zřízeny přístupové komunikace z obou nejdelších stran souhalí a kolem 
přístavku. Na komunikaci budou zřízeny nejméně 4 nástupní plochy pro požární techniku. Pro 
zajištění požárního zásahu bude stavba vybavena zařízením pro odvod tepla a kouře při 
požáru. Zařízení bude spouštěno ručně zasahující požární jednotkou, slouží pro odvod kouře 
ze zasaženého prostoru a zlepšení viditelnosti pro zasahující jednotku. 

Vnější požární voda bude zajištěna pomocí stávajících výtokových stojanů a bude ověřena 
vydatnost těchto stojanů. Vnitřní požární voda bude řešena pomocí nástěnných hadicových 
systémů D 25 s tvarově stálou hadicí o délce 30 m. 

Elektrická požární signalizace bude zřízena nejméně v rozsahu elektroobjektu. Bude zajištěn 
vlastní náhradní zdroj pro EPS. 

 

5. Ostatní 

Hluk 

Vliv hluku způsobený provozem na veřejných komunikacích a provozem zdrojů hluku 
instalovaných v rámci hodnoceného záměru byl posuzován pro chráněný venkovní prostor. 
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Pro hluk z provozu byla ekvivalentní hladina akustického tlaku stanovena, dle ustanovení 
nařízení vlády č. 148/2006 Sb., v případě stacionárních zdrojů pro osm nejhlučnějších hodin v 
denní době a nejhlučnější hodinu v době noční, pro hluk dopravní pro celou denní a noční 
dobu 

Výpočet hladin hluku ve venkovním prostoru  byl proveden  pomocí programového vybavení 
HLUK+, verze 7.16, sériové číslo 6012 na podkladu katastrální mapy dané lokality. 
Ekvivalentní hladiny akustického tlaku budou vypočteny pro venkovní chráněný prostor 
definovaný v souladu s § 30, odst.3) zákona 258/2000 Sb. Výpočtové body byly voleny na 
stávajících objektech i na objektech, které jsou předmětem záměru. 

• Výpočtový bod č.1 - dům č.p. 1218 na ul. Štramberská, 2 m před východní fasádou, 3 a 
6 m nad úrovní terénu 

• Výpočtový bod č.2 - dům č.p. 1287 na ul. Štramberská, 2 m před severní fasádou, 3 a  
6 m nad úrovní terénu 

• Výpočtový bod č.3 - dům č.p. 1239 na ul. U Cementárny, 2 m před severní fasádou, 3 a 
6 m nad úrovní terénu 

• Výpočtový bod č.4 - dům č.p. 1274 na ul. U Cementárny, 2 m před severní fasádou, 3 a 
6 m nad úrovní terénu 

• Výpočtový bod č.5 - dům č.p. 1218 na ul. Štramberská, 2 m před západní fasádou, 3 a 6 
m nad úrovní terénu 

Zdroje hluku  

Zdroje liniové 

Liniovým zdrojem hluku je v současné době automobilový provoz na veřejných 
komunikacích. Jedná se zejména o ul. Štramberská a Pohraniční, která bude hlavní 
příjezdovou komunikací. Současný stav provozu byl zjištěn sčítáním dopravy ve dnech 24. a 
29.4. 2008. 

V období výstavby – k odvozu demoličních materiálů, výkopových zemin, k dopravě 
stavebních materiálů a technologických  komponentů pro výstavbu nového souhalí bude 
využívána silniční doprava. Jelikož v současné fázi přípravy stavby nejsou známy přesné 
objemy výkopových prací a celková množství stavebních materiálů, předpokládá se, že 
v období výstavby bude zapotřebí průměrně 100 jízd těžkých  nákladních automobilů a  
40 osobních denně, v denní době. 

V období provozu – se předpokládá, že přísun vstupního materiálu (trubky, plecháče ve 
svitcích a ostatní pomocný materiál) bude zajištěn většinou kamiony a  odvoz výrobků, tzn. 
hotové membránové stěny o rozměrech 3,2 m × 24 m většinou železničními vagóny. Dle 
údajů dostupných pro zpracování oznámení se předpokládá, že se za 1 směnu vyrobí 1 ks MS, 
tzn. cca 8,5 t, tedy asi 25,5 t den, což představuje zhruba 2 kamiony a 1 železniční vagón za 
den. Osobní automobilová doprava se odhaduje na 40 jízd denně. 

Ve všech případech se předpokládá dělení dopravního proudu na ul. Pohraniční a Štramberská 
50/50 %. 

Zdroje bodové 

V současné době nelze na lokalitě definovat hlavní zdroje hluku. Jedná se o pozadí způsobené 
jak dopravním, tak průmyslovým hlukem, který se šíří zejména ze zdrojů uvnitř 
průmyslového areálu na východní straně lokality. Současný stav byl zjištěn technickým 
měřením provedeným dne 30.4. 2008, v době 14 – 15 hod, 18 – 19 hod a 22 – 23 hod. 
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Z výsledků měření vyplývá, že ekvivalentní hladiny akustického tlaku (s vyloučením dopravy 
na ul. U Cementárny) se v okolí zástavby na ul. U Cementárny  pohybují na úrovni 46,2 dB  
v době denní a 37,4 dB v době noční. Současný stav byl modelován na tomto základě a vliv 
hluku hodnoceného záměru bude hodnocen v souběhu se stávajícími zdroji hluku 
v průmyslové zóně  

V období výstavby se na staveništi výskyt bodových zdrojů hluku nepředpokládá. Plocha 
staveniště se bude pravděpodobně chovat jako plošný zdroj hluku. 

Vytápění výrobních hal je navrženo jako horkovodní  v kombinaci s vytápěcími jednotkami 
SAHARA MAXX-HX 41 (L WA = 76 dB, pravděpodobně 10 ks se sáním z fasády). Pro 
větrání výrobní haly se předpokládá montáž 10 ks nástřešních VZT jednotek s LWA = 85 dB 
(prozatím není přesně stanoveno). V případě montáže jiného počtu, nebo typů jednotek 
s jinými charakteristikami nesmí být překročen sumární akustický výkon 95 dB. 

Zdroje plošné  

V období výstavby se na staveništi předpokládá provoz těžké stavební techniky. Ve výpočtu 
byla tato technika modelována dvěma zdroji hluku s LWA = 102 dB (např. dva současně 
pracující čelní nakladače). Stacionárním zdrojem jsou v tomto období i pojezdy nákladních 
automobilů v prostoru staveniště mimo veřejné komunikace. Jejich četnost je stejná jako 
v případě liniových zdrojů. 

V období provozu budou plošnými zdroji hluku části obvodového pláště objektu. Dodavatel 
výrobního zařízení bude smluvně vázán podmínkou splnění hygienických limitů hluku – tj. 
85 dB na pracovištích. Kromě výrobního zařízení bude (v kratším časovém úseku) v halách 
probíhat příprava materiálu (dělení, řezání atp.) Při těchto operacích se předpokládají hladiny 
akustického tlaku na úrovni 90 – 95 dB. Pro účely výpočtu byla použita ekvivalentní hladina 
akustického tlaku uvnitř výrobních hal 90 dB. 

Tabulka 9: Akustické výkony na obvodových konstrukcích  

LpA [dB] prvek X´as [dB] Cd plocha m2] LWA [dB] 
 fasáda západ –  výrobní hala 

90 stěna 29,56 -5 450 83,72 
90 okno 25,1 -5 240 85,7 
90 vrata 22 -5 25 78,98 
 fasáda sever – výrobní  hala 

90 stěna 29,26 -5 460 84,12 
90 okno 24,66 -5 240 86,14 
 fasáda jih – výrobní hala 

90 stěna 30,65 -5 960 86,06 
90 okno 24,96 -5 240 85,84 
 střešní konstrukce  

90 střecha 32,02 -5 16220 92,08 
90 světlík 32,87 -5 100 74,13 
90 vent.křídlo 1 -5 5 92,99 

Hluk z dopravy na veřejných komunikacích 

V blízkosti hodnoceného areálu nevede příjezdová komunikace v okolí chráněných prostorů 
staveb. Veškerá zdrojová i cílová doprava bude vedena po ul. Pohraniční a Štramberská. 
Kamionová doprava bude probíhat převážně v denní době. Vliv dopravního hluku se projeví 
pouze v okolí uvedených komunikací, kde jsou situovány výpočtové body č. 1 a 2. 
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Tabulka 10: Ekvivalentní hladiny dopravního hluku 

Výp. bod  výška LAeq,T [dB]  LAeq,T [dB]   stavba  LAeq,T [dB] provoz 
  denní doba 
1 3,0 68,5 68,7 68,5 
1 6,0 68,6 68,8 68,6 
2 3,0 61,1 61,3 61,1 
2 6,0 61,9 62,1 61,9 

Hluk ze stacionárních zdrojů  

Současný stav 

V současné době nelze na lokalitě definovat hlavní zdroje hluku. Jedná se zde o pozadí 
způsobené jak dopravním, tak i průmyslovým hlukem, který se šíří zejména ze zdrojů uvnitř 
průmyslového areálu na východní straně lokality. Současný stav byl zjištěn na základě 
technického měření provedeného dne 30.4. 2008. Pravděpodobný současný stav byl odvozen 
na základě výsledků tohoto měření. Vliv hluku hodnoceného záměru bude hodnocen 
v souběhu se stávajícími zdroji hluku v průmyslové zóně.  

Tabulka 11: Ekvivalentní hladiny hluku ze stacionárních zdrojů, pravděpodobný 
současný stav  

Výp. bod č.  výška [m]  LAeq,T [dB] doprava *) LAeq,T [dB] průmysl LAeq,T [dB] celkem 
 denní doba 
1  3.0  39.1 47.4 48.0 
1 6.0 40.6 47.6 48.4 
2 3.0 33.9 45.0 45.4 
2 6.0 35.5 44.7 45.2 
3 3.0  19.5 34.1 34.3 
3 6.0 24.6 44.9 45.0 
4 3.0 18.0 46.3 46.3 
4 6.0 21.6 45.4 45.4 
5 3.0  30.5 43.0 43.2 
5 6.0 32.4 43.0 43.4 
 noční doba 
1  3.0  35.0 33.5 37.3 
1 6.0 36.6 34.0 38.5 
2 3.0 29.8 34.7 35.9 
2 6.0 31.4 35.5 37.0 
3 3.0  15.3 22.7 23.4 
3 6.0 20.4 32.3 32.5 
4 3.0 13.4 36.7 36.8 
4 6.0 17.0 35.6 35.7 
5 3.0  26.4 33.9 34.6 
5 6.0 28.3 34.0 35.0 

V období výstavby lze očekávat z prostoru staveniště nejvyšší hlukové emise při demolicích 
stávajících staveb na západní straně prostoru staveniště, hloubení základových patek a odvozu 
demoličních materiálů a výkopových zemin. V dalších fázích výstavby budou hlučné stavební 
stroje využívány v menší míře. 
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Tabulka 12: Ekvivalentní hladiny hluku v období výstavby  

Výp. bod č.  výška [m]  LAeq,T [dB] doprava *) LAeq,T [dB] průmysl LAeq,T [dB] celkem 
 denní doba 
1  3.0  39.2 47.6 48.2 
1 6.0 40.7 47.8 48.6 
2 3.0 34.1 44.9 45.2 
2 6.0 35.9 47.0 47.3 
3 3.0  24.5 46.5 46.5 
3 6.0 30.6 51.1 51.1 
4 3.0 22.4 47.4 47.4 
4 6.0 26.5 47.7 47.7 
5 3.0  34.0 57.3 57.3 
5 6.0 36.0 57.2 57.2 

Provoz hodnoceného záměru se v denní a noční době liší pouze objemem vyvolané dopravy. 
Všechny stacionární zdroje hluku zůstávají v činnosti po celou denní i noční dobu. 

Tabulka 13: Ekvivalentní hladiny hluku, cílový stav  

Výp. bod č.  výška [m]  LAeq,T [dB] doprava *) LAeq,T [dB] průmysl LAeq,T [dB] celkem**)  
 denní doba 
1  3.0  39.1 47.4 48.0 
1 6.0 40.6 47.6 48.4 
2 3.0 33.9 45.1 45.5 
2 6.0 35.5 45.0 45.4 
3 3.0  20.1 34.7 34.8 
3 6.0 25.0 45.1 45.2 
4 3.0 18.4 46.5 46.6 
4 6.0 21.8 45.7 45.7 
5 3.0  31.6 43.8 44.0 
5 6.0 33.4 44.1 44.5 
 noční doba 
1  3.0  35.0 33.7 37.5 
1 6.0 36.6 35.0 38.9 
2 3.0 29.8 35.7 36.7 
2 6.0 31.4 37.2 38.2 
3 3.0  15.7 27.3 27.6 
3 6.0 20.7 34.7 34.9 
4 3.0 13.7 38.4 38.4 
4 6.0 17.2 38.1 38.1 
5 3.0  27.4 38.1 38.5 
5 6.0 29.2 39.2 39.6 

*) doprava po účelových komunikacích 
**) výsledky jsou uvedeny včetně pozadí  

Z uvedených výsledků výpočtu vyplývá, že u staveb v okolí ul. Štramberská  nedojde 
v důsledku výstavby a provozu hodnoceného záměru k podstatné změně ekvivalentní hladiny 
dopravního hluku. K mírnému navýšení dojde pouze v období výstavby. Po uvedení záměru 
do provozu dopravní hluk poklesne na původní hodnoty. 
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Na sledované lokalitě se hladiny akustického tlaku v současné době pohybují blízko 
hygienického limitu. V souvislosti s hodnoceným záměrem hygienický limit v ekvivalentní 
hladině akustického tlaku pro hluk ze stacionárních zdrojů překročen nebude ani ve fázi 
výstavby, ani po uvedení do provozu. Relativně malý vliv záměru je dán stíněním zdrojů 
hluku stávající zástavbou, která je situována v prostoru mezi železniční vlečkou a ul. U 
Cementárny. 

Vibrace 

Vibrace způsobené průjezdy těžkých nákladních automobilů lze očekávat pouze v období 
výstavby a v bezprostředním okolí příjezdové trasy. Lze předpokládat, že u staveb pro bydlení 
se, vzhledem ke vzdálenosti, negativně neprojeví. 

Záření 

Hodnocená stavba nebude zdrojem radioaktiv. či vysokofrekvenčního elektromagnetického 
záření. 

Zápach 

Hodnocený záměr nebude zdrojem zápachu. 

 

 

C. Údaje o stavu životního prost ředí v dot čeném území 
C.1. Výčet nejzávažn ějších environmentálních charakteristik dot čeného území 

Z geomorfologického hlediska se zájmové území nachází v Ostravské pánvi, která se 
rozprostírá v jihozápadní části Severních vněkarpatských sníženin. Dále spadá do soustavy 
vněkarpatských sníženin, provincie Západních Karpat. Z regionálně-geologického hlediska je 
oblast řazena k severomoravské části čelní karpatské předhlubně. Přímé předkvarterní podloží 
je zde tvořeno horninami neogenního stáří.  

Územní systém ekologické stability (ÚSES) 

Územní systém ekologické stability je vzájemně propojený soubor přirozených nebo přírodě 
blízkých ekosystémů, vybraných podle funkčních a prostorových kritérií. Podle Územního 
plánu města Ostravy z roku 1994 není dotčená lokalita součástí ÚSES a je situována mimo 
biocentra a biokoridory. Nejbližší prvky ÚSES se nacházejí podél toku Ostravice a Odry - 
biokoridory nadregionálního významu. Uvažovaným záměrem nebudou ovlivněny. 

Chráněná území, přírodní parky, Natura 2000 a významné krajinné prvky 

Dotčená lokalita není součástí žádného zvláště chráněného území (ZCHÚ) dle zákona 
č. 114/1992 Sb. v platném znění. Dotčená lokalita taktéž není součástí žádného přírodního 
parku. V Ostravě je registrováno celkem 130 významných krajinných prvků (VKP) na 
celkové ploše 453 ha. Podle dostupných informací (Územní plán města Ostravy) není 
posuzovaná lokalita součástí významného krajinného prvku (VKP). 

Dle stanoviska Krajského úřadu Moravskoslezského kraje nemůže mít posuzovaný záměr vliv 
(dálkový nebo přímý) na evropsky významné lokality (EVL) stanovené nařízením vlády 
č. 132/2005 Sb., ani na ptačí oblasti (viz Příloha č. 2 Natura). 
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Území historického, kulturního nebo archeologického významu 

Zábřeh-Hulváky (německy Hulwaken) je katastrální území statutárního města Ostravy, v 
minulosti tvořící severní část katastrálního území Zábřeh nad Odrou. V současnosti je 
katastrální území Zábřeh-Hulváky součástí městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky a 
jako místní část se oficiálně nazývá Hulváky. 

První zmínka o této lokalitě je z roku 1547, kdy olomoucký biskup Jan XVI. Dubravius 
nechal v těchto místech vybudovat rybník. Ten se nacházel poblíž důležité silnice Krakov – 
Opava – Moravská Ostrava – Český Těšín. Právě dotyčná hluboká úvozová cesta se nazývala 
německy Hohlweg. Místní dialekt ji pozměnil na Hulwag a do češtiny tak přešlo slovo 
Hulváky. Podle druhé verze se toto místo jmenovalo Ulvágy a z něj pak vzniklo dnešní 
Hulváky. Osada, která zde od roku 1889 vznikala, však nejprve nesla název Prokopec, podle 
prvního osadníka Františka Prokopa. Dějiny Hulvák úzce souvisely s okolními obcemi: 
Novou Vsí, Vítkovicemi, Čertovou Lhotkou a zejména se Zábřehem nad Odrou, jehož místní 
část tvořily od roku 1850. Vítkovické železárny začaly v roce 1889 pro své dělníky budovat 
jedno- a dvouposchoďové domy. Tato dělnická kolonie čítala v roce 1911 dvacet domů. Tou 
dobou žilo v Hulvákách 3 659 obyvatel. V roce 1896 byla zřízena dvoutřídní obecná škola, v 
roce 1903 pak škola měšťanská. Vítkovické železárny vybudovaly v roce 1912 soukromou 
německou školu, kterou však navštěvovaly také české děti.  

Dnešní Mariánské Hory, původně malá ves, která si po staletí zachovala svůj český ráz, a díky 
pracovitosti a píli svých obyvatel se před 100 lety rozrostla tak, že ji císař povznesl mezi 
města.  

Z hlediska Státní památkové péče není nezbytné provedení záchranného archeologického 
výzkumu, nejedná se o území historického, kulturního nebo archeologického významu 

Území hustě zalidněná 

Mariánské Hory a Hulváky jsou od 24. listopadu 1990 městským obvodem statutárního města 
Ostravy o rozloze 7,35 km2. Území městského obvodu je tvořeno celými katastrálními 
územími Mariánské Hory a Zábřeh-Hulváky (místní část Hulváky). K 31.3. 2008 bylo na 
území obvodu Mariánské Hory a Hulváky přihlášeno k trvalému pobytu 13.165 obyvatel. 
Celé město Ostrava patří k oblastem s hustotou zalidnění nad 500 obyvatel na km2. 

Území zatěžována nad míru únosného zatížení, staré ekologické zátěže, extrémní poměry v 
dotčeném území 

Za staré ekologické zátěže lze považovat především uzavřené, technicky nevyhovující 
skládky odpadů, které vznikly v minulosti nebo byly provozovány na základě zvláštních 
podmínek, a tzv. staré ekologické zátěže.  

Zájmová lokalita je v současné době nevyužívána. Záměr není situován na ploše staré 
ekologické zátěže nebo v její blízkosti. Na dotčeném území ani v jeho blízkosti nebyla 
zjištěna kontaminace půdního prostředí ani odpadních vod, není zde ani sanované ani jinak 
rizikové území. Lokalita není v současné době zatěžována nad únosnou mez.  

Výskyt sesuvů a jiných extrémních poměrů nebyl na lokalitě zjištěn. 
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C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prost ředí v dot čeném 
území, které budou pravd ěpodobn ě významn ě ovlivn ěny 

C.2.1. Ovzduší a klima 

Zájmové území se nachází (literatura č. 4 Quitt) v klimatické oblasti mírně teplé MT 10 s 
charakteristikou - dlouhé léto, teplé a mírně suché, přechodné období krátké s mírně teplým 
jarem a mírně teplým podzimem, krátká zima, mírně teplá a velmi suchá, s krátkým trváním 
sněhové pokrývky. 

Tabulka 14: Klimatické charakteristiky oblasti MT 1 0 

Počet letních dnů 40 - 50 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10 0C a více 140 - 160 

Počet mrazových dnů 110 - 130 

Počet ledových dnů 30 - 40 

Průměrná teplota v lednu -2 až -3 0C 

Průměrná teplota v červenci 17 – 18 0C 

Průměrná teplota v dubnu 7 – 8 0C 

Průměrná teplota v říjnu 7 – 8 0C 

Průměrný roční potenciální výpar z povrchu půdy 652 mm 

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 

Podnebí města má však určité zvláštnosti, které vyplývají z vysoké koncentrace průmyslu 
a husté zástavby a také ze specifických podmínek celé ostravské pánve, která je z velké části 
obklopena věncem hor. Ostravská pánev leží do značné míry ve srážkovém stínu horských 
masívů na západě od města. Otevřenost krajiny k severu a SV se projevuje tím, že proudění z 
těchto směrů vyvolává chladnější dny zvláště v zimním a také v jarním období. 

Vzhledem k uvedené konfiguraci terénu dochází k situacím, že i po přechodu fronty se srážky 
v Ostravské pánvi dlouho drží. Proudí-li k nám vlhký vzduch od Severního moře, působí 
zdejší sníženina jako nasávající nálevka a celkové srážky se zvětšují. Znamená to současně 
vytvoření nízké oblačnosti, v chladném období i déle trvající mlhy. 

Průměrná roční teplota na Ostravsku se pohybuje okolo 8,5 °C, nejchladnějším měsícem je 
leden, nejteplejším červenec – viz. tabulka č. 14 (Klimatické charakteristiky oblasti MT 10). V 
zimním období často dochází k teplotním inverzím. 

Dlouhodobý roční srážkový průměr činí 746 mm. Srážky jsou celkově rovnoměrně rozděleny 
po celý rok s maximy v letních měsících (červenec 96 mm) a minimy v zimě (leden 32 mm). 
Průměrná vlhkost vzduchu je poměrně vysoká. Relativní vlhkost vzduchu jen málokdy 
v denním průměru klesá pod 70 %, celoroční průměr je 75 %. 

Na území města Ostravy převládají větry jihozápadního proudění, jak dokumentují údaje 
průměrných četností větrů (v % všech pozorování) v následující tabulce. Větrná růžice byla 
získána od ČHMÚ Praha v podobě 5 tříd stability a 3 rychlostí větru pro Ostravsko ve výšce 
10 m nad povrchem země. 
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Obrázek 1: Větrná růžice pro lokalitu Ostravska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 15: Celková průměrná větrná r ůžice lokality Ostravsko 

m.s-1 S SV V JV J JZ Z SZ Klid Součet 

1,7 3,48 5,68 2,65 1,91 5,61 6,03 3,17 1,15 13,55 43,23 

5,0 7,42 6,91 1,07 0,93 5,69 17,38 6,26 2,06 - 47,72 

11,0 0,94 0,50 0,04 0,08 1,53 4,32 1,37 0,27 - 9,05 

Součet 11,84 13,09 3,76 2,92 12,83 27,73 10,80 3,48 13,55   100,00 

Plocha posuzovaného záměru je situována v oblasti dlouhodobě průmyslově využívaném. 
Toto území patří mezi oblasti s vyšším stupněm znečištění ovzduší. To je dáno především 
blízkostí velkých stacionárních zdrojů znečištění a také poměrně vysokou intenzitou dopravy. 

 

C.2.2. Voda 

Zájmové území se nachází po levé straně hlavního toku řeky Ostravice. Dotčené území 
zahrnuje povodí Ostravice od Olešné po ústí Lučiny. Plocha dílčího povodí činí 52,101 km2. 
Charakteristické údaje Ostravice shrnuje následující tabulka. 

Tabulka 16: Ostravice - charakteristické hydrologické údaje  

č.hg. pořadí 2-
03-01-083 

plocha 
povodí 

nula 
vodočtu 

průměrný 
roční stav 

prům. 
průtok 

N-leté průtoky 

profil km2 m n.m. cm m3.s-1 Q1 Q5 Q10 Q50 Q100 

Ostrava 821,07 201,87 129 15,5 186 431 565 936 1120 

 
Maximální průtoky v řece Ostravici během posledních let byly zaznamenány v době povodní 
v červenci 1997. Při povodni Ostravice v profilu Vítkovický jez kulminoval maximální průtok 
8. července na 700 m3.s-1, průměrný měsíční průtok v červenci 1997 v tomto profilu byl 
105,12 m3.s-1. 

Lokalita se nachází v rajónu povrchových vod II-B-4-c. Jedná se o málo vodnou oblast  
s povrchovým odtokem 3 až 6 l/s/km2, malou retenční schopností, silně rozkolísaným 
odtokem a středním koeficientem odtoku k = 0,21 až 0,3. Roční tok Ostravice se 
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v dlouhodobém průměru vyznačuje nejvyššími průtoky na jaře, v březnu až dubnu 
a nejnižšími na podzim, v říjnu. 

Povrchová voda Ostravice je v přímé hydraulické spojitosti s podzemní vodou údolní nivy 
a vzhledem k absenci náplavových hlín v pásmu přilehlém řece (zpravidla) dochází 
k „volnému“ kolísání hladiny podzemní vody v závislosti na vodních stavech Ostravice. 

V rámci inženýrsko-geologického průzkumu lokality (K-GEO s.r.o., 2008) byl odebrán 
vzorek podzemní vody z vrtu pro posouzení aktuálních hodnot agresivity vůči betonovým a 
ocelovým základovým konstrukcím. Podle provedeného laboratorního rozboru se jedná o 
vodu s neutrálním pH, tvrdou, díky obsahu CO2 agres. zařazenou do stupně agresivity vůči 
betonu XA1 (slabá), vůči oceli pak hodnocenou jako vysoce agresivní v parametrech vodivost 
a CO2 agres. a středně v případě SO3+Cl. 

Areál záměru se nenachází v žádné z Chráněných oblastí přirozené akumulace vod 
(CHOPAV) a podle dostupných údajů se nenachází ani v záplavovém území. 

 

C.2.3. Půda 

V bioregionu zcela dominují oglejené luvizemě přecházející často do luvizemních 
pseudoglejů. Podél toků z Karpat se vyvinuly typické fluvizemě, podél ostatních toků 
převažují glejové fluvizemě. Na pramenných horizontech na svazích údolí se vyvinuly drobné 
pásy slatin. Značný rozsah nyní mají nevyvinuté antropogenní půdy.  

 

C.2.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje 

Na lokalitě proběhl v únoru-březnu 2008 inženýrskogeologický průzkum (K-GEO s.r.o.). 

V rámci geomorfologické rajonizace se zájmová oblast řadí do provincie Západní Karpaty, 
oblasti Severní vněkarpatské sníženiny, celku Ostravská pánev, podcelek Novobělská rovina. 

Z regionálně - geologického hlediska spadá zájmové území do celku předhlubní karpatských 
příkrovů. Horninový masiv v podloží kvartéru tvoří miocénní vápnité jíly karpatské čelní 
předhlubně v hloubce kolem 18 m. Kvartérní pokryv je pod svrchní vrstvou antropogenních 
navážek reprezentován komplexem fluviálních a glacigenních sedimentů. Zájmová lokalita je 
situována v prostoru hlavní společné terasy Ostravice a Odry. 

Antropogenní navážky jsou mocnosti 0,5-1,4 m, pod nimi v přirozeném vrstevním sledu 
následují sprašové hlíny, lokálně náplavové zeminy, níže souvrství glacigenních až 
glacifluviálních proměnlivě písčitých jílů a písků. Bazální vrstvu kvartéru tvoří fluviální 
štěrky hlavní terasy, jejichž povrch byl ověřen archivními vrty v hloubce 6-9,8 m. 

Dle hydrogeologické mapy spadá území do hydrogeologického rajónu č.156 Sedimenty 
Ostravské pánve, v něm převládají struktury průlinových podzemních vod v úrovni a pod 
úrovní erozní základny, v hydraulické spojitosti s povrchovými toky. Oblast spadá do regionu 
mělkých podzemních vod II-E-5 se sezónním doplňováním zásob. Průměrné měsíční stavy 
hladiny podzemní vody jsou nejvyšší v květnu-červnu a nejnižší v září-listopadu. Průměrný 
specifický odtok podzemních vod činí 1.51-2.00 l/s.km2. 

Hlavní zvodnění je v zájmové lokalitě vázáno na štěrky hlavní terasy, dále pak na pískové 
polohy a vložky v nadložním glacigenním komplexu. Předpokládá se vzájemná komunikace 
zvodněného pískového tělesa s laminami a vložkami písků v okolních jílech, které pak 
v závislosti na míře jejich provlhčení vykazují sníženou konzistenci. Podzemní voda pak 
zvolna a nepravidelně drenuje skrz komplex glacigenních zemin. 
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V navážkách se lokálně vyskytuje zavěšená (freatická) zvodeň s vazbou na granulometricky 
příznivé polohy s neporušenou vrstvou soudržných zemin pod násypy (počevní izolátory). 
Výskyt zavěšené zvodně je rovněž možný v případě plošně rozsáhlejšího zajílovaného 
intervalu navážek, který v nadloží zadržuje infiltrující srážkovou vodu. Ta pak přes propustné 
polohy navážek může lokálně dotovat zeminy pod nimi. 

Ve všech případech se jedná o kolektory s průlinovou propustností. 

 

C.2.5. Fauna a flóra 

Podle mapy potenciální přirozené vegetace České republiky (literatura č. 3) náleží lokalita do 
mapovací jednotky Střemchová jasenina (Pruno-Fraxinetum), místy v komplexu 
s mokřadními olšinami (Alnion glutinosae). 

Na posuzované ploše došlo výrazně k záměně přirozeného dřevinného složení za především 
hybridní topoly. 

Fauna bioregionu (literatura č. 1) je zásadně determinována antropogenním vlivem ostravské 
aglomerace a industrializací celého území. Mezi významné druhy náleží: ježek východní 
(Erinaceus concolor), myšice temnopásá (Apodemus agrarius).  

Celá plocha navrhovaného záměru leží dlouhodobě v průmyslovém areálu. 
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D. Údaje o vlivech zám ěru na ve řejné zdraví a na životní 
prost ředí 
D 1.  Charakteristika možných vliv ů a odhad jejich velikosti a významnosti 

1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů 

Vliv fyzikálních faktorů 

Hluk  

Hluk patří k typickým a závažným škodlivým faktorům životního prostředí. Hladiny 
dopravního hluku, které se pohybují v blízkosti základních limitů (50 dB pro denní dobu a  
40 dB pro dobu noční) působí na celou populaci. Mezi lidmi jsou však velké rozdíly citlivosti 
na hluk v závislosti na individuálním stavu nervového systému, na zdravotním stavu, věku, 
atp. Výskyt osob senzitivních na hluk se v současné populaci pohybuje mez 5 – 8 %. Obecně 
však účinek s rostoucí intenzitou hluku stoupá. Rušivé působení hluku má odlišné účinky 
v době denní a v době noční. 

V denní době působí zvýšené hladiny hluku především na nervový systém a psychiku 
člověka. Při intenzivním působení se zvýšené hladiny hluku mohou podílet i na 
psychosomatických poruchách. Obecně však vyvolávají: 

a) rušení jestliže působí zároveň s nějakou činností nebo odpočinkem (duševní práce, 
komunikace řečí, spánek) 

b) rozmrzelost, pocit nepohody, odpor a nelibost, vznikající při nuceném vnímání zvuků, 
k nimž má osoba odmítavý postoj 

c) pocit obtěžování nepřípustným ovlivňováním životního prostředí, osobních práv 

d) změny sociálního chování (klesá ohleduplnost, ochota poskytnout pomoc, 
spolupracovat, roste agresivita). 

Přímé zdravotní účinky jsou při vyšších intenzitách. Ekvivalentní hladina 65 dB představuje 
z hlediska zdravotních rizik krajní mez pro obytné prostředí v sídelních útvarech. Příznivé 
akustické klima z hlediska akustické pohody pro regeneraci pracovní schopnosti je dáno 
ekvivalentní hladinou nižší než 50 – 55 dB. Ovšem ani při dodržení základního limitu 50 dB 
není zajištěna plná ochrana citlivých lidí. Proto asi 10 % populace i tak zažívá pocit 
rozmrzelosti z hluku. 

U hladin hluku, které jsou blízké základní hladině 50 dB je, na základě studií uváděno, že růst 
hladiny hluku o 5 dB zvyšuje počet rozmrzelých osob přibližně o 10 – 15 %. Při hladině 
hluku 50 dB je to přibližně 10 %, při hladinách okolo 60 dB přibližně 25 – 40 % osob a při 
růstu hladin nad 60 dB se procento rozmrzelých osob dále zvyšuje. Jinde se uvádí procento 
osob velmi rušených. Při 50 dB je to 5 %, při hladinách hluku  na úrovni 60 dB 6 – 16 % a při 
70 dB 18 – 30 % osob.  

Z výsledků výpočtu v hlukové studii je zřejmé, že u dopravního hluku je v těsném okolí  
ul. Štramberské a Pohraniční je překročen hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického 
tlaku pro dopravní hluk v denní době. Provoz hodnoceného zařízení se v okolí této 
komunikace téměř neprojeví. Nedojde zde ani k překročení hygienického limitu pro hluk ze 
stacionárních zdrojů. 

Vzhledem k uvedeným faktům lze předpokládat, že samotná výstavba a provoz hodnoceného 
areálu nebude mít výrazný negativní vliv na zdraví obyvatel, bydlících v blízkosti posuzované 
stavby.  
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Vliv chemických škodlivin 

Oxid dusičitý 

Oxid dusičitý je produktem každého spalovacího procesu. Patří také k nejvýznamnějším 
škodlivinám výfukových plynů. Jedná se o plyn dusivého zápachu, který začíná být čichově 
patrný od koncentrací 200 – 400 µg.m-3. Účinky vyšších koncentrací na lidský organizmus 
jsou jednak chronické, jednak akutní. Při dlouhodobém vdechování zvyšují výskyt nemocí 
dolních cest dýchacích. Akutní účinky se projeví u vysokých dávek (nad 3000 µg.m-3) již po 
krátké (dvouhodinové) expozici.  

Platný limit pro NO2 činí pro průměrné roční koncentrace 46 µg.m-3. Limit pro 24 hodinový 
průměr je 230 µg.m-3 s tím, že nesmí být překročen více než 18x za kalendářní rok.  

Z výsledků výpočtů emisí, uvedených v kapitole B.III.1, že provoz hodnoceného areálu, 
vzhledem k velmi nízkému hmotnostnímu toku emisí, způsobí zanedbatelné změny roční 
koncentrace. 

Akutní účinky oxidu dusičitého z provozu areálu a jím vyvolané dopravy jsou zanedbatelné a 
v praxi neprokazatelné.   

Benzen 

Benzen je čirá, těkavá kapalina aromatického zápachu. Vzniká hořením paliv, je součástí 
výfukových plynů. V motorové benzínu je v množství do 2%. Při vysokých koncentracích 
dráždí oči, sliznice dýchacích cest a při akutních dávkách působí toxicky na centrální nervový 
systém. Dlouhodobé vdechování nízkých dávek má kumulativní účinek a zvyšuje riziko 
akutní myeloidní leukémie. Benzen je řazen mezi karcinogeny. 

Imisní limit pro průměrné roční koncentrace ve venkovním ovzduší je 7.5 µg.m-3. 
K vyhodnocení vztahu dávka – odpověď se využívá metoda Risk Assessment. V daném 
případě to není nutné, protože příspěvky hodnoceného záměru k celkovým imisním 
koncentracím jsou zcela nepatrné. 

V případě benzenu se jedná o kumulativní působení. Pro hodnocení jsou tedy rozhodující 
průměrné roční koncentrace. Vypočtené hodnoty imisních toků jsou rovněž velmi nízké. 

Na základě výše uvedených faktů lze důvodně předpokládat, že imise benzenu nepředstavují 
pro místní obyvatelstvo zdravotní problém. 

Vliv biologických faktorů 

Navrhovaná stavba nebude představovat zdroj organismů. 

Socioekonomické  faktory 

Vzhledem k plánovanému rozsahu hodnocené stavby nelze očekávat významné negativní 
sociální a ekonomické důsledky. Naopak lze předpokládat, že výstavbou a následným 
provozem záměru bude vytvořeno několik desítek nových pracovních míst.  

 

2. Vlivy na ovzduší a klima 

Na základě dostupných podkladů předpokládáme, že vlivy na ovzduší budou během výstavby 
i provozu hodnoceného záměru málo významné vzhledem k faktu, že se jedná o 
nejmodernější technologii svařovaní v inertní ochranné atmosféře za využití argonu. Během 
výroby budou veškeré technologie odsávány na předem stanovenou a garantovanou hodnotu 
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emisí za filtry. Fugitivní emise budou vznikat pouze během prací, při nichž bude využíváno 
ručního nářadí na svařování. Množství takto vzniklých emisí bude zanedbatelné.  

Stávající množství emisí z dopravy vzniklých v souvislosti s realizací hodnoceného záměru se 
prakticky nezvýší. V okolí záměru proto nelze předpokládat překračování imisních limitů 
v důsledku výstavby ani provozu posuzované stavby. 

Klimatické změny se v souvislosti s výstavbou a provozem záměru nepředpokládají. 

 

3. Vlivy na hlukovou situaci 

Z  výsledků výpočtu uvedených v hlukové studii vyplývá, že u staveb v okolí ul. Štramberská  
nedojde v důsledku výstavby a provozu hodnoceného záměru k podstatné změně ekvivalentní 
hladiny dopravního hluku. K mírnému navýšení dojde pouze v období výstavby. Po uvedení 
záměru do provozu dopravní hluk poklesne na původní hodnoty. 

Na sledované lokalitě se hladiny akustického tlaku v současné době pohybují blízko 
hygienického limitu. V souvislosti s hodnoceným záměrem, hygienický limit v ekvivalentní 
hladině akustického tlaku pro hluk ze stacionárních zdrojů překročen nebude ani ve fázi 
výstavby, ani po uvedení do provozu. Relativně malý vliv záměru je dán stíněním zdrojů 
hluku stávající zástavbou, která je situována v prostoru mezi železniční vlečkou a ul.  
U Cementárny. 

Hluk v chráněném venkovním prostoru 

Dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, § 11, odst. 4, se hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A v 
chráněném venkovním prostoru staveb se stanoví součtem základní hladiny hluku  LAeq,T = 
50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo podle přílohy č. 3 k tomuto 
nařízení. 

Korekce -10 dB - noční doba 

 +10 dB - provoz na hlavních komunikacích 

 +15 dB - provádění povolených staveb, 7.00 - 21.00 hod  

 +10 dB - provádění povolených staveb, 6.00 – 7.00 a 21.00 – 22.00 hod 

Na základě výsledků uvedených v tab. č. 10 a 11 hlukové studie lze konstatovat, že: 

Za současného stavu  

a) nedochází k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku 
pro  hluk ze stacionárních zdrojů v osmi nejhlučnějších hodinách v denní době. 

b) nedochází k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku 
pro  hluk ze stacionárních zdrojů v  nejhlučnější hodině v noční době. 

c) v těsném okolí ul. Štramberské a Pohraniční je překročen hygienický limit v 
ekvivalentní hladině akustického tlaku pro dopravní hluk v denní době. 

Vlivem výstavby areálu pro výrobu membránových stěn v Ostravě Vítkovicích, za 
dodržení podmínek uvedených v kap. 7 Hlukové studie (příloha č.5) 

a) nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro  
hluk ze stacionárních zdrojů osmi nejhlučnějších hodinách v denní době. 
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b) v okolí ul. Štramberské a Pohraniční nedojde k podstatné změně ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku pro dopravní hluk v denní i v noční době v porovnání se současným 
stavem 

Vlivem provozu areálu pro výrobu membránových stěn v Ostravě Vítkovicích, za 
dodržení podmínek uvedených kap. 7 Hlukové studie (příloha č.5) 

a) nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro  
hluk ze stacionárních zdrojů osmi nejhlučnějších hodinách v denní době. 

b) nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro  
hluk ze stacionárních zdrojů v nejhlučnější hodině v noční době. 

c) v okolí ul. Štramberské a Pohraniční nedojde ke změně ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku pro dopravní hluk v denní i v noční době v porovnání se současným 
stavem 

 

4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Pro provoz linky budou využívány uzavřené okruhy chlazení. Žádné odpadní vody z provozu 
tedy nebudou odváděny. Kanalizace z výdejny jídel bude opatřena lapačem tuků. 

V případě havárie vozidla na areálové komunikaci nebo manipulačních plochách bude 
postupováno v souladu s havarijním plánem. Vstupní i výstupní materiál není kontaminovaný, 
proto nehrozí nebezpečí ovlivnění povrchové a podzemní vody. 

 

5. Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje 

Vzhledem k zabezpečení technologií proti znečištění půdy, horninového prostředí 
a přírodních zdrojů se nepředpokládá vliv záměru na jmenované systémy. 

Hydrogeologické charakteristiky podloží se nezmění. 

Negativní dopad na půdu mohou mít havárie. V případě stavebních prací se jedná o úniky 
PHM či ropných produktů používaných pro stavební mechanizaci. V případě, že k havárii 
dojde, je nezbytné zasažené místo sanovat a postupovat v souladu s havarijním plánem 
stavby. Bude nezbytné, aby dodavatel stavby dbal na řádné dodržování nejen technologických 
stavebních postupů, ale i ochrany jednotlivých složek životního prostředí. 

Nedojde k ovlivnění stability území a neprojeví se žádné erozní jevy a jiné deformace terénu. 
Stavba není v seismicky aktivním území. Přírodní nerostné zdroje nebudou dotčeny.  

 

6. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Záměr je umístěn v katastrálním území Zábřeh-Hulváky. Parcela určená k výstavbě je 
v současné době nevyužívaná, jedná se částečně o zpevněnou plochu. Tyto v současnosti 
nevyužívané pozemky se vyznačují velkým množstvím vzrostlých náletových dřevin, které je 
nutno v rámci přípravy staveniště vykácet a plochu vyčistit. 

Výskyt zvláště chráněných druhů a druhů typických pro Ostravský region na posuzované 
lokalitě nebyl zjištěn, jejich výskyt není (vzhledem k charakteru lokality) předpokládán. 
Vzhledem k umístění záměru nebude mít záměr vliv na biotopy na něž jsou tyto druhy 
vázány. 
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Nepředpokládá se možné ovlivnění fauny a flóry vázané na toky Ostravice a Odry. 
Podmínkou provozu bude dodržení opatření stanovených v kapitole D.4 a tím předcházení 
nestandardním stavům. V poslední fázi výstavby je doporučeno provést ozelenění 
nezpevněných ploch, prostory v okolí sociálního zázemí a hlavních průjezdných komunikací, 
které tak budou současně plnit i funkci lapače prachu a tlumiče hluku.  

Realizací záměru nedojde k zásahu do významných krajinných prvků. Zvláště chráněné území 
se v předmětné lokalitě nenachází. 

Problémem všech staveb které vyžadují přesuny zemin a využívání stavební techniky je šíření 
nepůvodních invazních druhů rostlin. Jejich šíření je podpořeno ruderalizací prostředí 
(narušený půdní kryt, terénní úpravy, deponie zemin apod.). Doporučuje se bezprostředně po 
ukončení stavby ozelenění opuštěných ploch a monitoring výskytu ruderálních druhů spojený 
s jejich likvidací. 

Dotčená lokalita není součástí zvláště chráněného území ani území zařazených do soustavy 
Natura 2000. 

Lze konstatovat, že záměr nebude mít významný vliv na zdejší flóru, faunu ani ekosystémy. 

 

7. Vlivy na krajinu 

Umístění záměru je dle Územního plánu města Ostravy z roku 2004 navrženo v zóně těžkého 
průmyslu v katastrálním území Zábřeh-Hulváky. Nejedná se o výstavbu ve volné krajině. 
Záměr v dotčené lokalitě nebude představovat významný vliv na zdejší krajinu. Naopak se 
svým charakterem stane součástí stávající průmyslové lokality. 

 

8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Vzhledem ke skutečnosti, že záměr se plánuje vybudovat v dostatečné vzdálenosti od obytné 
zóny, nepředpokládá se vliv na hmotný majetek.  

Doprava spojená se záměrem může mít vliv na místní komunikaci ul. Štramberskou a Ruskou 
a příjezdovou komunikaci. 

Vzhledem k umístění záměru se vliv na kulturní památky nepředpokládá. 

 

D.2. Rozsah vliv ů vzhledem k zasaženému území a populaci 

Realizace hodnocené stavby nebude mít významný negativní vliv na zdraví obyvatel, 
bydlících v blízkosti posuzované lokality. Nepředpokládá se překročení hygienických limitů a 
zvýšení zdravotních rizik působením hluku na obyvatele nejbližší okolní zástavby. Hluk 
emitovaný v období výstavby z prostoru staveniště i vlivem provozu areálu rovněž nebude v 
okolí sledovaných výpočtových bodů nadlimitní a nedojde k podstatné změně ekvivalentní 
hladiny akustického tlaku pro dopravní hluk v denní i v noční době v porovnání se současným 
stavem. 

Lze rovněž předpokládat, že imisní příspěvek v období výstavby hodnoceného záměru nebude 
významný a obyvatelé žijící v okolí lokality nebudou negativně ovlivněni imisemi 
znečišťujících látek. Navrhovaný záměr nepředstavuje zdroj žádných organismů. 
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Připravovaný provoz výrobní linky nebude mít negativní socioekonomický vliv na obyvatele 
žijící v okolí dané lokality. Naopak lze předpokládat, že výstavbou a následným provozem 
záměru bude vytvořeno několik desítek nových pracovních míst.  

 

Jak vyplývá z předchozích textů, rozsah vlivů záměru na většinu složek životního prostředí 
(půda, horninové prostředí, podzemní voda, povrchová voda, biota) je vzhledem k umístění 
záměru v průmyslové části města nevýznamný. 

 

D.3. Údaje o možných významných nep říznivých vlivech p řesahujících státní 
hranice 

I přes blízkost státní hranice s Polskou republikou lze možné vlivy s ohledem na rozsah 
a kapacitu záměru vyloučit. 

 

D.4. Opatření k prevenci, vylou čení, snížení, pop řípadě kompenzaci 
nepříznivých vliv ů 

Dle vyjádření stavebního úřadu je záměr v souladu s platným územním plánem obce (Příloha 
č. 1). Pro prevenci, vyloučení a snížení nepříznivých vlivů na životní prostředí jsou shrnuta 
a stanovena následující opatření: 

Technická opatření: 

- hlavní technická opatření k minimalizaci nebo eliminaci negativních vlivů na životní 
prostředí plynou ze zákonných předpisů. Veškerá činnost bude prováděna v souladu 
s projektovou dokumentací  a s platnými právními předpisy České Republiky; 

- z důvodu ochrany životního prostředí bude po dobu realizace stavby dbáno na 
minimalizaci vzniku nadměrné prašnosti při výkopových a stavebních pracích; 

- v maximální možné míře bude dbáno na eliminaci obtěžujícího hluku a nadměrné 
hlučnosti vznikající z provozu stavebních zařízení a souvisejících činností; 

- sumární akustický výkon VZT zařízení instalovaných na střeše objektu nesmí přesáhnout 
95 dB. Zařízení s vyššími parametry musí být na tuto hodnotu utlumena; 

- hluk ze vzduchotechnických zařízení nesmí ve spektrální charakteristice vykazovat 
tónovou složku. 

 

Opatření ve fázi přípravy a výstavby záměru 

- stanovit plán opatření pro případ havárie; 

- hlučné stavební práce provádět v souladu s ustanoveními nařízení vlády č. 148/2006 Sb., 
tedy pouze v době  7.00 - 21.00 hod.; 

- v době provádění stavebních prací zajistit vhodný způsob snížení sekundární prašnosti; 

- v poslední fázi výstavby provést ozelenění nezpevněných ploch, prostory v okolí 
sociálního zázemí a obslužných komunikací; 
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Opatření ve fázi provozu záměru 

- po započetí provozu nechat zpracovat odborný posudek kumulativních vlivů nákladní 
dopravy na komunikacích – ul. Štramberská, ul. Pohraniční spojených s provozem areálu 
EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s.; 

- dopravu související s chodem zařízení provozovat jen v denních hodinách; 

- nepřipustit provoz kriticky prašných částí zařízení s poškozeným nebo odstraněným 
filtrem; 

- jakékoliv případné úkapy závadných látek neprodleně sanovat; 

- zajistit využívání nebo odstraňování všech odpadů v souladu s platnou legislativou 
a Plánem odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje; 

- nakládat s odpady vznikajícími v jednotlivých provozních souborech v souladu 
s příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech; 

- při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky zajistit seznámení 
zaměstnanců s nebezpečnými vlastnostmi těchto přípravků a zajistit vhodný způsob 
uložení těchto chemikálií (nad záchytnou vanou nebo jímkou); 

- všechny plochy zasažené stavebními pracemi budou rekultivovány. 

 

Opatření ve fázi po ukončení provozu 

- demontovanou technologii odvézt k dalšímu technologickému využití v jiné lokalitě; 

- v případě ukončení provozu, zajistit následné využití prostor vzhledem k faktu, že by se 
jednalo o brownfield; 

- odstranit základové betonové nebo prefabrikátové prvky technologie, odpady těchto prvků 
recyklovat nebo jinak materiálově využít v případě, že nebude využito souhalí k jiným 
účelům. 

 

D.5. Charakteristika nedostatk ů ve znalostech a neur čitostí, které se vyskytly 
při specifikaci vliv ů 

Parametry bodových a plošných zdrojů hluku nebyly zadavatelem dodány, výpočet byl 
proveden s parametry, které jsou pro daný záměr maximálně možné a s jejichž dodržením 
budou splněny i hygienické limity pro hluk ze stacionárních zdrojů ve venkovním a vnitřním 
chráněném prostoru staveb. Tyto nejvýše přípustné parametry jsou uvedeny v podmínkách 
v kapitole D.IV. této dokumentace 

Kalibrace programového vybavení HLUK + pro stacionární zdroje byla provedena v březnu 
2008. Rozdíl výpočtu a naměřené hodnoty byl -0,6 dB v porovnání s naměřenou hodnotou. 
Kalibrace pro dopravní hluk byla provedena v únoru 2008. Rozdíl výpočtu a naměřené 
hodnoty byl -1,1 dB v porovnání s naměřenou hodnotou.  

V daném případě je současně hodnocen hluk ze stacionárních zdrojů a hluk dopravní. 
Odchylka výpočtu bude tedy pravděpodobně v intervalu <-1,9; +1,9> dB.  

Hluk z dopravy je použitým programovým vybavením hodnocen dle novely metodiky pro 
výpočet dopravního hluku, pro šíření hluku ze stacionárních zdrojů je programovým 
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vybavením použit model vycházející z akustických výkonů zdrojů, jejich umístění a 
směrovosti. 

Podrobná specifikace s určením množství, zatříděním a způsobu likvidace odpadu 
vznikajícího při výstavbě či provozu záměru bude provedena v dalším stupni projektové 
dokumentace. 

 

E. Porovnání variant řešení zám ěru 
Záměr je na posuzované lokalitě navržen pouze v jedné variantě. 

 

F. Doplňující údaje 
Příloha č. 1: Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací 

dokumentace - Stanovisko ÚMob Mariánské Hory a Hulváky, odboru 
výstavby, VHaZ (30.4. 2008) 

Příloha č. 2: Stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i, odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. 
v platném znění - Vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 
k Natura 2000 (9.4. 2008) 

Příloha č. 3: Širší vztahy (zdroj: http://www.mapy.cz) 

Příloha č. 4: Situace (zdroj: Hutní projekt Ostrava, a.s.) 

Příloha č. 5: Hluková studie 
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G. Všeobecn ě srozumitelné shrnutí netechnického 
charakteru 
 

Předmětem posuzování je záměr „Linka na výrobu membránových stěn“ . Účelem výstavby 
je komplexní výroba membránových stěn řešená od návozu materiálu až po následnou 
přípravu k expedici v nově vybudované výrobní hale s novou infrastrukturou. Jedná se o 
technologii svařování na automatizované výrobní lince. Povrchová ochrana bude prováděna 
na vyčleněné ploše vodou ředitelnými nátěrovými hmotami. 

Záměr je v souladu s platným územním plánem města Ostravy. Zájmové území se rozkládá v 
katastrálním území Zábřeh-Hulváky v areálu EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s., a to na 
pozemcích, které jsou v majetku VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a.s. Jedná se o 
pozemky s parcelními čísly 1024/15, 1024/23 a částečně 500/100 a 500/76, situované západně 
od ulice Štramberská a severně od železniční vlečky v katastrálním území Zábřeh – Hulváky. 

Budoucí staveniště je ohraničeno skladovou halou s oboustrannými přístavky ve vlastnictví fy 
Staviva Raab Karcher, na kterou navazuje výrobní vícepodlažní objekt skupiny menších 
soukromých firem. Ze severní až západní strany je staveništní plocha oddělena od ostatního 
území souvislým betonovým oplocením. Z jižní strany je plocha ohraničena příjezdovou 
železniční kolejí na Horní nádraží a manipulační kolejí pro seřazování vlakových souprav.  

Záměr počítá s vybudováním příjezdových komunikací, železniční vlečky, přípojek energií na 
veřejné a jiné rozvodné sítě a dále vybudováním kompletní haly včetně technologií, 
jeřábových drah, sociální a správní budovy a elektroobjektu. Do stavebních a přípravných 
prací je zahrnuto kromě demolic několika stávajících nevyužívaných objektů také odstranění 
betonové a panelové vozovky, vykácení náletových dřevin a vyvolané přeložky sítí a 
kanalizace. Součástí výstavby záměru je také vybavení potřebnou vzduchotechnikou, 
zdravotechnikou atd. V rámci technologické části přípravy záměru se bude jednat o instalaci 
zařízení výrobní linky do haly, následná instalace jeřábů (8 ks), vnitřních přípojek energií, 
rozvodny pro elektročást, systému ASŘ a MaR (počítačová síť) aj. 

Souhalí, v němž bude umístěna výrobní technologie, sestává ze čtyř hal, přičemž tři jsou 
kolmé k jedné příčné hale. Plocha souhalí je 12.744 m2 a celková plocha uvažovaného záměru 
včetně parkovišť a manipulačních ploch pak je cca 20.000 m2. K souhalí bude ze severní 
strany přistaven elektroobjekt a na západní straně sociální a správní objekt. 

Pomocí předběžné analýzy potřeby pracovních sil byl stanoven celkový počet zaměstnanců 
pro provoz Linky na výrobu MS na 129, z čehož je 16 technickohospodářských pracovníků a 
113 zaměstnanců provozu. 
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Tabulka 17: Shrnutí vlivů posuzovaného záměru na jednotlivé složky životního prostředí 

oblast ovlivnění způsob ovlivnění 

obyvatelstvo vč. sociálně 
ekonomických vlivů 

Záměr se projeví mírně pozitivně rozšířením pracovních příležitostí. 

narušení faktorů 
pohody 

Narušení faktoru pohody bude spojeno s navýšením počtu průjezdu vozidel 
a výrobní činností v areálu . 

zdravotní rizika Realizace záměru nebude mít významný vliv na zdraví obyvatel, bydlících 
v blízkosti posuzované lokality; zvýšení zdravotních rizik v důsledku expozice 
hlukem z provozu záměru se nepředpokládá. 

ovzduší a klima Klima nebude ovlivněno; vlivy na ovzduší budou málo významné; v okolí 
hodnoceného záměru nelze předpokládat významné navýšení koncentrací 
znečišťujících látek či překračování imisních limitů v důsledku výstavby a 
provozu posuzované stavby. 

hluková situace Hladiny dopravního hluku se výstavbou, ani realizací uvedeného záměru 
nezmění; vlivem výstavby ani provozu linky nedojde k překročení nejvyšší 
přípustné ekvivalentní hladiny hluku ze stacionárních zdrojů v osmi 
nejhlučnějších hodinách v denní době. 

povrchové a podzemní 
vody 

Záměr nebude mít vliv na odtokové poměry v zasaženém území ani na 
podzemní vody; ovlivnění hrozí v případě havárie; eliminace negativních vlivů 
bude dosaženo zajištěním nepropustnosti a těsnosti všech skladovacích 
a manipulačních ploch. 

půda Záměr nebude mít při standardním provozu žádný vliv na půdu; negativní 
dopad na půdu mohou mít havárie. 

horninové prostředí a 
přírodní zdroje 

Negativní vlivy záměru se za standardního provozu nepředpokládají. 

fauna, flóra, ekosystémy Záměr nebude mít významný vliv na zdejší flóru, faunu ani ekosystémy. 

krajina Umístění výrobní linky v dotčené lokalitě nebude představovat významný vliv 
na zdejší krajinu. 

hmotný majetek a 
kulturní památky 

Vliv na kulturní památky se nepředpokládá; doprava spojená se záměrem 
může mít vliv na místní komunikaci ul. Štramberskou a Ruskou a příjezdovou 
komunikaci. 
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