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Seznam zkratek 
 
BC biocentrum 
BPEJ bonitačně půdně ekologická 

jednotka 
CO oxid uhelnatý 
CO2 oxid uhličitý 
ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 
ČIŽP Česká inspekce životního prostředí 
ČR Česká republika 
dB  decibel 
EPS elektrická požární signalizace  
EVL evropsky významná lokalita 
CHKO chráněná krajinná oblast 
CHOPAV chráněná oblast přirozené 

akumulace vod 
KÚ MSK Krajský úřad Moravskoslezského 

kraje 
LBK lokální biokoridor 
LBC lokální biocentrum 
MT mírně teplá klimatická oblast 
MZCHÚ maloplošné zvláště chráněné území 
MŽP ČR Ministerstvo životního prostředí 

České republiky 
N nebezpečný odpad 
NA nákladní automobil 
NN nízké napětí 
NO2 oxid dusičitý 
NOx oxidy dusíku 
NP nadzemní patro 
NRBC nadregionální biocentrum 
NÚC nouzová úniková cesta 
O ostatní odpad 

OA osobní automobil 
ORL odlučovač ropných látek 
ORP obec s rozšířenou působností 
PK plynový kotel 
PM10 pevné částice do 10 µm 
PP přírodní památka 
PR přírodní rezervace  
SHZ stabilní hasící zařízení 
SmVaK Severomoravské vodárny a 

kanalizace 
SO stavební objekt 
SO2 oxid siřičitý 
SPA stupeň povodňové aktivity 
SPB stupeň požární bezpečnosti 
TKO tuhý komunální odpad 
TUV teplá užitková voda 
TZL tuhé znečišťující látky 
TV teplá voda 
ÚSES územní systém ekologické stability 
ÚT ústřední topení 
ÚP územní plán 
VKP významný krajinný prvek 
VOC těkavé organické látky 
VZCHÚ velkoplošné zvláště chráněné území  
VZT vzduchotechnika 
ZCHÚ zvláště chráněné území 
ZOKT zařízení odvodu kouře a tepla 
ZP zemní plyn 
ZPF zemědělský půdní fond 
ŽP životní prostředí 
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
 

Oznamovatel: NEONATO s.r.o. 

IČO: 27721175 
Sídlo: Stodolní 977/26, 702 00 Ostrava 

Oprávněný zástupce oznamovatele: Ing. Michael Beier 

  předseda představenstva BENEPRO, a.s. 

  Jablunkovská 851/40, 737 01 Český Těšín 

  tel: 602 549 685, e-mail: info@benepro.cz 
 
 

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

I. Základní údaje 

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

Novostavba multifunkčního domu a bytového domu. 

Stavba je posuzována podle Přílohy č. 1, kategorie II, bod 10.6. sloupec B: „Skladové nebo 
obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné 
plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou 
stavbu.“ 

2. Kapacita (rozsah) záměru 

Posuzovaný záměr zahrnuje – výstavbu multifunkčního domu a bytového domu včetně 
zpevněných ploch a parkovacích stání. Součástí záměru budou přípojky sítí k těmto objektům 
a napojení na vnitřní komunikaci apartmánového domu, který však není součástí posuzování. 
Apartmánový dům má již platné stavební povolení a dle vyjádření z KÚ MSK nepodléhá 
zjišťovacímu řízení. 

Součástí multifunkčního domu bude část komerční a část bytová ve složení 13 bytů kategorie 
2+kk, 3+kk, 4+kk, technické zázemí včetně sklepů, 4 garáže, 41 parkovacích stání, z toho 3 
pro imobilní občany. Plocha zastavěná multifunkčním domem bude 955 m2. Celková plocha 
komunikací a zpevněných ploch pro multifunkční dům bude 1 363 m2. Součástí bytového 
domu bude 22 bytů kategorií 1+kk, 2+kk a 3+kk, technické zázemí včetně sklepů, 
25 parkovacích stání, z toho 2 pro imobilní občany. Bytový dům bude stát na ploše 502 m2. 
Celková plocha komunikací a zpevněných ploch pro bytový dům bude 369 m2. 

3. Umístění záměru 

Kraj: Moravskoslezský 

Obec: Čeladná 

Kat. území: Čeladná 

Pozemková parcela č.: 21/1, 21/2, 112/1, 112/2, 530
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4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

Předmětem záměru je vybudování multifunkčního a bytového domu v obci Čeladná v místě 
stávající restaurace Na Rozcestí. Vzhledem ke stále rostoucí poptávce po bydlení v klidném a 
dobře dostupném podhůří Beskyd se jedná o další ze záměrů, jehož účelem bude, mj. podpořit 
růst počtu obyvatel obce. Cílem je rovněž vylepšit celkové turistické zázemí v obci.  

V obci je naplánováno případně již probíhá realizace hned několika projektů. Na ploše cca 
5 ha má vzniknout nová vilová čtvrť Farské lúky se 120 apartmány a s aquaparkem. V centru 
Čeladné roste multifunkční dům, ve kterém se bude nacházet radnice s obecním úřadem, 
ordinacemi lékařů, komerčními prostory a s bytovými jednotkami. Jde o záměry, které jsou 
navrženy k výstavbě případně již probíhá jejich realizace na k.ú. obce Čeladná v období 
realizace posuzovaného záměru. Jmenované záměry by tak mohly přispět k navýšení 
kumulace negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví místních obyvatel ve fázi 
výstavby. 

Na zájmové ploše, jejichž vlastnická práva náleží převážně společnosti NEONATO s.r.o., se 
plánuje výstavba multifunkčního domu, bytového domu (součástí předkládaného záměru) a 
domu apartmánového. Součástí záměru „Apartmány Na Rozcestí“ jsou přípojky vodovodu, 
kanalizace, NN, STL plynu, dešťová kanalizace a vsakovací objekt společně s odlučovačem 
ropných látek (ORL), komunikace, zpevněné plochy (Příloha č. 4). Součástí předkládaného 
záměru je i nově navržená komunikace napojená na stávající sjezd. Pro záměr „Apartmány Na 
Rozcestí“ již bylo vydáno stavební povolení. Předkládaný záměr novostavby multifunkčního 
a bytového domu bude využívat např. komunikaci a vsakovací objekt s ORL.  

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant: 

Obec Čeladná prochází v posledních letech bouřlivým rozvojem a stala se jedním z 
nejvyhledávanějších turistických center v regionu. V obci vyrostlo vedle moderního hotelu 
nové náměstí s desítkami bytů, golfové hřiště, jízdárna a připravuje se výstavba aquaparku. 

Hlavním důvodem realizace záměru je zajistit nové bytové jednotky a rozšířit nabídku služeb 
na území obce. Navrhovaná lokalita vhodně navazuje na dopravní systém. Dle sdělení 
stavebního úřadu obce Čeladná (Příloha č. 1) je záměr v souladu s územně plánovací 
dokumentací obce Čeladná. Dle územního plánu obce, změny č. 7, schválené zastupitelstvem 
obce Čeladná dne 25.9. 2006, jsou záměrem dotčené pozemky v urbanizovaném území – 
v zóně bydlení, kde lze mj. umístit stavby pro bydlení – rodinné i bytové domy, stavby pro 
obchod, služby, stravování, ubytování a zdravotnictví, stavby technického vybavení pro 
obsluhu: komunikace, parkoviště, chodníky, nezbytné manipulační plochy. 

Plánovaný záměr bude mít pozitivní přínos pro místní obyvatele v podobě vzniku nových 
pracovních míst. Lze předpokládat, že v důsledku provozu restaurace a komerčních ploch 
v multifunkčním domě, vznikne cca 40 nových pracovních míst. Tato místa by měla být 
obsazena přednostně obyvateli obce Čeladná. 

Navrhovaný záměr stavby multifunkčního a bytového domu leží v katastrálním území 
Čeladné, v Moravskoslezském kraji. Pozemek je vymezen stávajícími komunikacemi a 
zástavbou rodinných domů. Lokalita je součástí údolní nivy vodního toku Čeladenka. Na 
dotčených pozemcích plánovaného záměru stálo několik stromů. Na základě rozhodnutí 
obecního úřadu v Čeladné, již proběhlo kácení v rozsahu uvedeném v Příloze č. 5. Pokáceny 
byly stromy, které stály v místě samotných projektů. Okolní vzrostlé stromy (v počtu cca 18 
jedinců) zůstaly na pozemcích investora zachovány a budou dotvářet celkový dojem staveb. 
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Vzhledem k charakteru záměru, tedy výstavbě multifunkčního a bytového domu a přilehlých 
komunikací a zpevněných ploch, nejsou navrhovány jiné varianty umístění, ani z hlediska 
životního prostředí. Záměr byl původně předkládán dle projektu s multifunkčním domem o 
pěti patrech. Na základě stanoviska ČIŽP byl projekt multifunkčního domu snížen o jedno 
patro, došlo tedy ke změně v  technickém řešení. Jinak se projekt nezměnil a nebyl zvažován 
v jiných variantách. 

6. Popis technického a technologického řešení záměru 

Posuzovaný záměr zahrnuje vybudování multifunkčního domu a bytového domu, obslužných 
komunikací, zpevněných ploch a přípojek sítí k objektům. Jedná se o novostavbu trvalého 
charakteru. Plocha pozemku investora je 8 780 m2.  

Oba navržené objekty jsou řešeny jako čtyř podlažní. Objekty nebudou podsklepeny. 
V přízemích objektů jsou navrženy prostory vstupu upravené tak, aby splňovaly podmínky 
pro vstup tělesně postižených. Do všech podlaží obou objektů je přístup po schodišti a 
bezbariérovým výtahem. 

Rozčlenění na stavební objekty: 

SO 02  Novostavba multifunkčního domu 

SO 03  Novostavba bytového domu 

SO 10.2 Přípojka vodovodu pro multifunkční dům 

SO 10.3 Přípojka vodovodu pro bytový dům 

SO 11.2 Přípojka kanalizace pro multifunkční dům 

SO 11.3 Přípojka kanalizace pro bytový dům 

SO 12.1 Přípojka dešťové kanalizace a vsakovací objekt pro multifunkční dům vč. ORL 

SO 12.2 Přípojka dešťové kanalizace pro bytový dům 

SO 13.2 Přípojka elektro NN pro multifunkční dům 

SO 13.3 Přípojka elektro NN pro bytový dům 

SO 14.2 Přípojka STL plynu pro multifunkční dům 

SO 14.3 Přípojka STL plynu pro bytový dům 

SO 15.2 Přípojka sdělovacího vedení pro multifunkční dům 

SO 15.3 Přípojka sdělovacího vedení pro bytový dům 

SO 20.1 Komunikace a zpevněné plochy pro multifunkční dům 

SO 20.2 Komunikace a zpevněné plochy pro bytový dům 

SO 21.2 Přístřešek pro kryté parkovací stání pro bytový dům 

Text oznámení neřeší demolici stávajícího objektu restaurace na par. č. 21/1 a návrh nové 
areálové trafostanice a její napojení elektro na stávající vedení elektro. 

Multifunkční dům 

Multifunkční dům bude plnit funkci bytovou i nebytovou, v prostoru služeb budou v domě 
situovány restaurace a komerční plochy. Objekt je rozdělen na dvě části – část dvoupodlažní a 
hlavní trakt budovy čtyřpodlažní. Plocha zastavěná bude 955 m2. Plocha bytů se pohybuje 
v rozmezí 62 m2 až 118,9 m2. 



Novostavba multifunkčního domu a bytového domu  

 8 

Restaurace o ploše 219,4 m2 bude mít 64 míst k sezení. Pro restauraci se počítá s provozem 
140 jídel denně. Pro provoz restaurace bude zřízen odlučovač tuků a olejů. Sklady jsou 
umístěny při dvorní části pro přímé zásobování, se třemi příručními sklady a skladem pro 
ukládání odpadků. 

V prvním i druhém NP multifunkčního domu bude umístěno celkem 5 komerčních prostorů 
na celkové ploše 700,1 m2. V 1. NP budou 3 komerční prostory, prodejny nepotravinářského 
zboží. V 2. NP bude 1x fitcentrum se zázemím (masáže, malá tělocvična, odpočinková část ). 

V přízemí budou rovněž k dispozici 4 garážové stání. 

Multifunkční dům je navržen na zděný konstrukční systém doplněný železobetonovým 
skeletem. Stropy všech podlaží a schodiště budou monolitická železobetonová. Výtahová 
šachta bude prosklená. Celý objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem. 
Střecha bude mít dřevěný krov s plechovou poplastovanou krytinou. 

K evakuaci osob budou sloužit vnitřní a v jednom případě u multifunkčního domu vnější 
únikové schodiště. Navržené vnitřní komunikace a únikové cesty mají dostatečnou šířku a ústí 
přímo do volného prostoru. 

Pro zajištění bezbariérového přístupu do objektu jsou navrženy bezbariérově řešené výtahy, 
v multifunkčním domě 2x a v bytovém domě 1x výtah, pro přístup k zahloubené komunikaci 
(-0,600 od UT) a k parkovacím stáním mezi objekty SO 01 Apartmánovým domem a SO 03 
Bytovým domem bude komunikace a 2x chodník proveden jako přístupová rampa. Rozdíl 
konstrukčních výšek objektu multifunkčního domu na úrovni 2. NP bude taktéž řešen rampou.  

V multifunkčním i bytovém domě budou umístěny v přízemním podlaží plynové kotelny. V 
multifunkčním domě bude sloužit jako zdroj tepla plynová kaskádová kotelna se 3 plynovými 
kotli viz kapitolách B.II.3 a B.III.1. 

Dešťové vody ze střech multifunkčního domu budou pomocí střešních svodů svedeny do 
nově zřízené dešťové kanalizace viz. kapitola B.III.2. Dešťové vody z komunikací a 
zpevněných ploch pro multifunkční dům budou přes silniční vpusti svedeny do nově zřízené 
dešťové kanalizace. Dešťová kanalizace bude před napojením na retenční a vsakovací nádrž 
napojena do odlučovače ropných látek (ORL 1). Plocha komunikací a zpevněných ploch je 
1363 m2. Max. odtok dešťových vod z komunikací a zpevněných ploch do ORL činí 14,13 
l/sec. 

 

Bytový dům 

Bytový dům zastává pouze funkci bytovou. Je zde umístěno 22 bytů kategorií 1+kk, 2+kk a 
3+kk a technické zázemí včetně sklepů, vše na zastavěné ploše 502 m2. Tři přízemní byty 
mají rovněž k dispozici zahradu o velikosti 65,5 až 73,3 m2. Bytový dům je čtyřpodlažní a 
stejně jako multifunkční dům i zde je umístěn výtah a v přízemí technická místnost s kotlem. 
Celkový výkon plynového kotle bude 11-135 kW v multifunkčním domě (3 ks) a 11-90 kW 
v domě bytovém (2 ks).  

Bytový dům je stejně jako dům multifunkční navržen na konstrukční systém zděný. 
Vodorovné stropní konstrukce budou monolitické železobetonové. Celý objekt bude zateplen 
kontaktním fasádním zateplovacím systémem. Schodiště bude železobetonové monolitické a 
výtahová šachta prosklená. Střecha bude mít dřevěný krov s plechovou poplastovanou 
krytinou. 
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Technické zařízení (vytápění, větrání, elektroinstalace) v bytovém i multifunkčním domě 
budou podrobně řešena z hlediska požární bezpečnosti v dalším stupni projektové 
dokumentace. Všechna tato zařízení budou navržena tak, aby plně vyhovovala požadavkům 
požární bezpečnosti. 

Jako zdroj tepla pro bytový dům bude sloužit plynová kaskádová kotelna se 2 plynovými kotli 
viz kapitola B.II.3 a B.III.1. Kotelna bude umístěná v 1.NP budovy v samostatné místnosti.  

Dešťová kanalizace bude zaústěna do vsakovacího objektu pro apartmánový dům viz kapitola 
B.III.2. Dešťové vody ze střechy bytového domu budou svedeny do nově zřízené dešťové 
kanalizace. Dešťové vody z komunikací a zpevněných ploch budou přes silniční vpusti 
svedeny do nově zřízené dešťové kanalizace. Dešťová kanalizace bude před napojením na 
retenční a vsakovací nádrž napojena do odlučovače ropných látek. Plocha komunikací a 
zpevněných ploch je 369 m2.  

Komunikace a zpevněné plochy 

Počet účelových jednotek (parkovacích a odstavných stání) pro multifunkční dům je 45, 
z toho 3 parkovací stání vyhrazené pro imobilní a 4 stání garážová v přízemí objektu. Počet 
účelových jednotek (parkovacích a odstavných stání) pro bytový dům je 25, z toho 2 
parkovací stání vyhrazené pro imobilní. Celková plocha komunikací a zpevněných ploch pro 
multifunkční dům bude 1363 m2. Celková plocha komunikací a zpevněných ploch pro bytový 
dům bude 369 m2. 

Počet parkovacích stání pro imobilní je navržen v počtu 6 míst na celkový počet 85 stání 
v celé lokalitě (multifunkční, bytový a apartmánový dům), umístěných podél místní 
komunikace tak, aby byly splněny požadavky vyhlášky i pro jednotlivé objekty. Celkový 
počet navržených vyhrazených míst splňuje požadavek vyhlášky na 5 % vyhrazených 
parkovacích míst pro imobilní, jak pro celý areál, tak i pro jednotlivé objekty. 

Komunikace a zpevněné plochy pro zajištění dopravní obslužnosti novostavby objektů 
multifunkčního domu a bytového domu se napojují na komunikaci pro apartmánový dům. 
Předkládané oznámení neřeší projekt apartmánového domu. 

Provedení zpevněné plochy bude ze zámkové dlažby, šířka komunikace 5,5 až 6,0 m. Při 
pracích na provádění napojení nesmí dojít k narušení nebo ohrožení bezpečnosti silniční 
dopravy a chodců, příp. překážky na komunikaci budou označeny dopravním značením A15 
(práce na silnici). Připojení bude provedeno v úrovni stávající vozovky v niveletě 
komunikace. Nedojde ke zničení ani poškození tělesa komunikace nebo narušení odtokových 
poměrů komunikace. Po ukončení prací bude prostranství vyčištěno a protokolárně předáno 
správci komunikace. 

Areálová komunikace je navržena šířky 5,0 až 6,0 m s jedno a oboustranně umístěnými 
kolmými parkovacími a odstavnými místy pro osobní automobily (délky 4,5 až 5,3 m a šířky 
2,4 m). Jedná se o zklidněnou obousměrnou komunikaci. Jednotlivé objekty budou propojeny 
nově zřízenými chodníky dle situace šířky 1,5 - 2,5 m. Chodníková napojení jsou 
bezbariérová. 

Vstup do domů je řešen bezbariérově. Podélné sklony na komunikaci a chodníku jsou cca 1%. 
Minimální přípustný sklon je 0,5 %. Parkovací stání jsou spádována ve směru do vozovky 2-
2,5 %. Chodník má příčný sklon 2 %. Vozovky a chodníky budou mít skladbu z betonové 
zámkové dlažby (80 mm resp. 60 mm). 
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Přípojky sítí 

Pro uskutečnění výstavby je zapotřebí vybudovat přeložky stávajících sítí (není předmětem 
dokumentace, vzhledem ke stávajícímu umístění inženýrských sítí jsou navrženy přeložky 
stávajících sítí – vodovodního, kanalizačního řadu, STL plynovodu a sdělovacího vedení 
Telefonica O2) a vybudovat nové přípojky technické infrastruktury napojené na přeložené 
sítě, jež jsou součástí tohoto projektu. Jedná se o nově zřízené přípojky plynu, elektro, vody a 
kanalizace splaškové a dešťové. Dále je zapotřebí vybudovat novou trafostanici vč. přívodu 
elektro – není předmětem tohoto projektu (samostatná dodávka vč. projektu ČEZ a.s.). 

Jediným provozem je provoz nově navržené restaurace nahrazující provoz stávající restaurace 
Na Rozcestí. Výrobní provoz se nezřizuje. 

Charakteristika staveniště 

Staveniště je vymezeno stávající silniční komunikací ze severní, západní a částečně i jižní 
strany, z východu na novostavby navazuje zástavba rodinných domů. Předpokladem umístění 
SO 02 Multifunkčního domu a SO 20.1 Komunikace a zpevněné plochy pro multifunkční 
dům je demolice objektu stávající restaurace „Na rozcestí“ na parc. č. 21/1 vč. zrušení 
stávajících přípojek. Dokumentace bouracích prací stávajícího objektu je předmětem 
samostatného projektu. Plochy určené k zástavbě jsou v současné době zcela volné. Vzrostlé 
stromy již byly pokáceny na základě povolení v období vegetačního klidu. Vzrostlé stromy 
byly zachovány na plochách, které nebudou dotčeny samotnou výstavbou. Při zemních 
pracích se předpokládá přebytková bilance zemních prací. Zemina bude uložena na skládku, 
pro hutněné násypy musí být použita pouze vhodná zemina dle ČSN 72 1002. 

Příjezd na stavební pozemek je stávající po komunikaci II/483, bude využíván po dobu 
výstavby před dokončením nových komunikací a zpevněných ploch, zdroje vody budou 
zajištěny z nových přípojek pro jednotlivé objekty po provedení přeložek, napojení na NN 
elektro bude zajištěno po vybudování výše uvedené trafostanice staveništními rozvody 
elektro. Odvodnění stavebního pozemku bude zajištěno vsakováním na pozemku investora. 

Staveniště bude po hranici pozemku oploceno, tak aby bylo zabráněno vstupu cizích osob. 
Jako zařízení staveniště budou na pozemku umístěny potřebné mobilní buňky. Zajištěno bude 
sociální zázemí pro zaměstnance stavby. Před započetím hlavní výstavby budou provedeny 
přeložky vodovodu a kanalizace a přípojky jednotlivých inž. sítí, které budou sloužit i pro 
napojení staveniště. Sypký materiál bude skladován na pozemku v majetku investora a 
v místech, kde není předpoklad žádné stavební činnosti. Dopravní trasy materiálu budou 
vedeny po hlavních komunikacích přilehlých obcí. 

7. Předpokládaný termín zahájení a dokončení realizace záměru 

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru: 9/2008 

Předpokládaný termín ukončení realizace záměru: 9/2010 

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků  

Kraj: Moravskoslezský  

ORP: Frýdlant nad Ostravicí (kód: 8107 ) 

Obec: Čeladná (IČ: 598071) 

Kat. území: Čeladná (kód: 619116) 
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9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou 
tato rozhodnutí vydávat  

Předpokládá se vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení, které bude 
vydávat stavební úřad – Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí. 

Předpokládá se, že budou probíhat správní řízení dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně 
ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde je ČIŽP 
dotčeným orgánem v souladu s § 46 tohoto zákona. 

 

II. Údaje o vstupech 

1. Půda 

Posuzovaný záměr se dotkne pozemků na katastrálním území obce Čeladná. Provedení stavby 
je bez požadavku na zábor zemědělského půdního fondu dle § 9, odst. 2, písm. a) bod 5 
zákona 334/1992 Sb. o ochraně ZPF a pozemků určených k plnění funkce lesa. 

Lokalita stavby se nenachází v chráněném území památkové zóny ani památkové rezervace, 
objekt stávající restaurace není kulturní památkou, plocha pozemků neleží uvnitř ochranných 
pásem. Asanace plochy pozemku není vyžadována. Předpokladem pro umístění všech objektů 
je kácení celkem 10 ks vzrostlých stromů a dalšího nízkého porostu, které již proběhlo na 
základě povolení příslušného úřadu v mimo vegetačním období. Popis a druhové určení 
pokácených stromů je popsáno v Příloze č. 5. 

Bilance zemních prací je přebytková. K trvalé deponii bude přesunuto cca 590 m3 zeminy 
z výkopů. Z plochy staveniště bude sejmuta ornice v tloušťce 0,2 m. Mezideponie ornice a 
zeminy bude zřízena na pozemku investora mimo plochu staveniště. Po ukončení stavby bude 
ornice rozprostřena na zbývající ploše pozemku investora a plocha ozeleněna. Vegetační 
úpravy okolí se provedou bez podstatného navyšování terénu a beze změn odtokových 
poměrů. Volné plochy kolem stavby budou ozeleněny v souladu s požadavky odboru 
životního prostředí. Práce budou provedeny převážně v období vegetačního klidu. 

 

Tabulka 1: Informace o dotčených parcelách k.ú. Čeladná 

parc. č. výměra druh pozemku způsob využití způsob ochrany majitel 

21/1 2488 
zastavěná plocha 

a nádvoří 
- - NEONATO s.r.o. 

21/2 200 
zastavěná plocha 

a nádvoří 
zbořeniště - NEONATO s.r.o. 

112/1 3994 zahrada - 
ZPF (BPEJ: 

82213) 
NEONATO s.r.o. 

112/2 2009 
ostatní plocha ostatní 

komunikace 
- NEONATO s.r.o. 

530 95 
zastavěná plocha 

a nádvoří 
- - Obec Čeladná 

V rámci přípravy dokumentace pro územní řízení byl proveden inženýrskogeologický a 
hydrogeologický průzkum. Průzkum provedla firma K-GEO v listopadu 2006 a lze jej 
vztáhnout pro celou uvedenou lokalitu. Prohlídkou bylo zjištěno, že základové poměry lze 
označit jako jednoduché. Založení objektu je navrženo na základových pásech a základových 
patkách v kombinaci s přetaženou základovou deskou. 
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Ze závěrů průzkumu vyplývá: 0,00 – 0,30 m pod terénem (p.t.) vrchní humózní hlíny, místně 
navážka s úlomky cihel (místo po vybouraném objektu na parc.č. 21/2); 0,30 – 4,00 (5,00) m 
p.t. středně až hrubozrnné, ulehlé pískovcové štěrky, dominující třída G3. Hladina podzemní 
vody byla naražena v hloubce 3,00 – 3,4 m p.t., ustálila se na hl. 2,8 – 3,1 m p.t. Pro poměrně 
vysokou hladinu podzemní vody se stavby navrhují bez podsklepení. Koeficient filtrace pro 
likvidaci srážkových vod má hodnotu k = 10-4 až 10-6 m/s. 

Stavba nevyžaduje zajištění ochrany před sesuvy půdy, pozemek je rovinný, stabilní, bez 
svahových posuvů. Pozemek se nenachází na poddolovaném ani seismicky aktivním území. 
Ochrana před pronikáním radonu není zapotřebí – na uvedenou lokalitu lze vztáhnout 
stanovení radonového rizika provedeného firmou ZEMPOLA sdružení – RNDr. Miroslav 
Konečný, CSc. Bylo vyhodnoceno jako nízké radonové riziko bez požadavku na speciální 
protiradonová opatření (říjen 2006) a předloženo v územním řízení pro původní umístění 
apartmánového domu. Přesto bude použita horizontální izolace proti vodě z 1x nataveného 
pásu z modifikovaného asfaltu na základové desce objektů, což zaručuje zabezpečení i před 
středním rizikem pronikání radonu z podloží. 

2. Voda 

Vodovodní přípojka 

Pro provoz záměru bude potřebné zabezpečit vodu pro účely zásobování multifunkčního a 
bytového domu pitnou vodou a zajištění venkovního požárního vodovodu. K případnému 
hašení budou využity dva hydranty na vodovodním řadu s dostatečným tlakem dle situace. 
Objekty budou vybaveny hydrantovým systémem. Žádná výrobní technologie vyžadující 
vodu se nezřizuje. 

Vodovodní přípojka se napojí na vodovodní řád PVC 110, který je v majetku SmVaK Ostrava 
a.s. a prochází zájmovou plochou ve směru SV-JZ. 

Pro Multifunkční dům bude zřízena vodovodní přípojka profilu DN80 (HDPE100 90x8,2 
SDR11) délky cca 14 m. Pro objekt „SO-03 Bytový dům“ bude zřízena vodovodní přípojka 
HDPE100 63x5,82 SDR11 DN50 délky cca 11 m, po vodoměr cca 3 m. Přípojky budou 
napojeny z přeložky vodovodního řadu DN100 navrtávkou. Ve vodoměrné šachtě umístěné 
v chodníku (pro multifunkční dům) a v zeleném pásu (pro bytový dům) bude osazena 
vodoměrná sestava s fakturačním vodoměrem. Odtud bude pitná voda přivedena do objektů, 
do prostoru technického zázemí, kde bude osazen hlavní uzávěr vody. 

Za hlavním uzávěrem vody v objektu bude osazena magnetická úprava vody. V jednotlivých 
bytech a komerčních prostorách budou za uzávěrem vody osazeny podružné vodoměry. 

Teplá užitková voda pro objekt bude připravována centrálně v kotelně v technické místnosti a 
v přízemí pod stropem rozvedena do jednotlivých instalačních jader se stoupacím potrubím. 
Rozvody pitné vody v objektu budou z trub PPR-Hostalen, rozvody teplé vody budou tepelně 
izolováno PE izolací ve smyslu vyhlášky 151/2002 Sb. 

 

Multifunkční dům: 

- roční spotřeba vody    Qr = 5 660 m3/rok; 

- z toho: - obyvatelé                     2 519 m3/rok; 

    - provozní a komerční účely        3 141 m3/rok. 
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Tabulka 2: Výpočet potřeby vody pro multifunkční dům 

 počet Specifická 
potřeba vody 

Denní potřeba 
vody 

Roční 
potřeba vody 

obyvatelé 46 150 l/os.den 6 900 l/den 2 519 m3/rok 

Restaurace-zaměstnanci 5 450 l/os.den 2 250 l/den 821 m3/rok 

Restaurace-počet jídel 140 25 l/jídlo.den 3 500 l/den 1 278 m3/rok 

Komerční prostor 1 4 200 l/os.den 800 l/den 208 m3/rok 

Komerční prostor 2 4 60 l/os.den 240 l/den 63 m3/rok 

Komerční prostor 3 3 40 l/os.den 800 l/den 208 m3/rok 

Komerční prostor 4 – 5 
zaměstnanci 

2 80 l/os.den 160 l/den 35 m3/rok 

Komerční prostor 4 – 5 
návštěvníci 

40 60 l/os.den 2 400 l/den 528 m3/rok 

 

Bytový dům: 

- roční spotřeba vody   Qr = 3 066 m3/rok (obyvatelé) 

 

Tabulka 3: Výpočet potřeby vody pro bytový dům 

 počet Specifická 
potřeba vody 

Denní potřeba 
vody 

Roční 
potřeba vody 

obyvatelé 56 150 l/os.den 8 400 l/den 3 066 m3/rok 

Stavba nevyžaduje ochranu před povodněmi, nachází se mimo záplavová území. 

 

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

Elektro 

Multifunkční dům: 

Předpokládaná roční spotřeba el.energie na jeden byt:   3 000 kWh/rok 

Předpokládaná roční spotřeba el.energie na 1 kom. Jednotku: 4 000 kWh/rok  

Předpokládaná roční spotřeba el.energie na restauraci:  25 000 kWh/rok 

Předpokládaná roční spotřeba celého objektu:   87 MWh/rok 

Bytový dům: 

Předpokládaná roční spotřeba el.energie na jeden byt:  3 000 kWh/rok 

Předpokládaná roční spotřeba celého objektu:   66 MWh/rok 
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Přípojky NN budou nově provedené z nové trafostanice a budou napojeny na přípojkové 
skříně umístěné ve fasádě domů u jednotlivých vchodů. V elektroměrových rozvaděčích jsou 
instalovány hlavní jističe a elektroměry jednotlivých bytů a společných prostor. V rozvaděči 
požárního zajištění je umístěn hlavní jistič a elektroměr, jistící přístroje výtahu a únikových 
cest. Přípojky pro bytové rozvodnice bytů jsou trojfázové s hlavním jističem před 
elektroměrem 25A. 

Ze slaboproudých rozvodů je v objektu navržen domovní videotelefon, jednotná telefonní síť 
JTS, společná televizní anténa + kabelová televize prostřednictvím satelitu a PC internet. 

Objekty budou opatřeny hromosvodovou soustavou ve smyslu požadavku ČSN 34 1390 a 
ČSN 33 2000-5-54, s ohledem na ČSN EN 62305-1 až 62305-4. Na střeše se instaluje jímací 
soustava s jímacími tyčemi, na kterou se připojí všechny kovové konstrukce. 

Zdroj tepla 

Multifunkční dům: 

Jako zdroj tepla pro byty i nebytové prostory multifunkčního domu bude sloužit plynová 
kaskádová kotelna se 3 plynovými kotli (PK) Viessmann Vitodens 300 11-45, s výkonem 
v regulovaném rozsahu 11 - 45 kW/ks o celkovém výkonu 11 - 135 kW s regulací Vitotronic 
100 a kaskádovou regulací Vitotronic 333. Plynové kotle jsou v provedení s uzavřenou 
spalovací komorou a nuceným odtahem spalin. Odvod spalin bude proveden pomocí 
spalinové kaskády s potrubím ø150 mm (systémové odkouření výrobce kotle), které bude 
vyvedeno svisle nad střechu objektu – provoz závislý na vzduchu z místnosti. Přívod vzduchu 
bude zajištěn větracím otvorem 40 x 40 cm v kotelně, který bude vyveden do venkovního 
prostředí. Provedení přívodu vzduchu a odvodu spalin bude v souladu s ČSN 73 4201, TPG 
704 01 a TPG G 800 01. 

Ohřev teplé vody pro byty i nebytové prostory (mimo restauraci) bude zajišťován ve 
2 nepřímo ohřívaných zásobníkových ohřívačích vody Viessmann typ Vitocell-V100 o 
objemu 500 l/ks tj.celkem 1000 l umístěných v kotelně. Rozvod TV bude opatřen cirkulací. 
Regulace přípravy TV bude zajištěná regulací kotelny. Ohřev teplé vody pro restauraci bude 
zajišťován pomocí elektrických zásobníkových ohřívačů vody umístěných v prostoru 
kuchyně. Jištění PK bude provedeno pomocí pojistného ventilu, který je součástí kotle. 

Potrubí topného okruhu bude provedeno v trubkách pro podlahové topení, a bude vedeno 
převážně v podlahové konstrukci, stoupací potrubí budou vedeny v bytových jádrech příp. 
v drážkách ve stavební konstrukci. 

Bytový dům: 

Jako zdroj tepla pro byty bude sloužit plynová kaskádová kotelna se 2 plynovými kotli (PK) 
Viessmann Vitodens 300 11-45, s výkonem v regulovaném rozsahu 11-45 KW/ks o celkovém 
výkonu 11-90 KW s regulací Vitotronic 100 a kaskádovou regulací Vitotronic 333. Plynové 
kotle jsou v provedení s uzavřenou spalovací komorou a nuceným odtahem spalin. Ostatní 
parametry jsou prakticky stejné jako u multifunkčního domu.  

Kotelna bude umístěná v 1.NP budovy v samostatné místnosti. Zabezpečení systému ÚT a 
plyn. kotlů bude pomocí tlakových membránových expanzních nádob umístěných v kotelně a 
pojistných ventilů s otevíracím přetlakem 3 bar. Ohřev teplé vody (TV) bude zajišťován ve 
2 nepřímo ohřívaných zásobníkových ohřívačích vody Viessmann typ Vitocell-V100 o 
objemu 500 l/ks tj.celkem 1000 l umístěných v kotelně. Rozvod TV bude opatřen cirkulací. 
Regulace přípravy TV bude zajištěná regulací kotelny. 
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Plyn 

Každá přípojka STL plynu bude napojena na přeložený plynovodní řad STL DN 90 a 
vyvedena do plynoměrné skříně vestavěné do obvodové zdi plánované stavby. Za 
plynoměrem bude osazen kulový uzávěr – uzávěr měření.  

Zemní plyn bude ocelovým potrubím přiveden k jednotlivým plynoměrům pro byty, resp. 
kotelnu a odtud dále ke spotřebičům. Plynoměry budou umístěny v uzavíratelném výklenku 
na chodbě každého patra, dvířka budou opatřena větracími otvory. Před každým plynoměrem 
budou osazeny kulové uzávěry DN 25. Rozvod plynu bude proveden podle ČSN EN 1775 a 
TPG G 704 01. Zkoušky plynovodu budou provedeny podle ČSN EN 1775 čl. 6. 

Výpočet spotřeby plynu pro novostavbu multifunkčního domu bude zahrnovat objekt 1 
kotelny pro bytové i komerční jednotky a 1 restaurace. Spotřeba plynu multifunkčního domu: 

Vytápění     14,6 m3/h 

Zařízení kuchyně restaurace   7,0 m3/h 

celková hodinová spotřeba   21,6 m3/h 

Výpočet spotřeby plynu pro novostavbu bytového domu bude zahrnovat objekt 1 kotelny pro 
bytové jednotky. Spotřeba plynu bytového domu: 

Vytápění     9,8 m3/h 

celková hodinová spotřeba   9,8 m3/h 

Otopná plocha 

Všechny byty budou vytápěny ústředním teplovodním vytápěním s podlahovým vytápěním, s 
plynovým kotlem v technické místnosti v přízemích objektu. Zdravotechnika bude provedena 
ve standardní formě, zařizovací předměty budou vybrány spolu s investorem v dalších 
stupních PD. Vzduchotechnika je v objektu zastoupena ve formě odvětrání přímo nevětraných 
prostor, prostor sociálních zařízení, odvětrávání schodiště – únikové cesty a odtahu 
z kuchyňských digestoří restaurace. Restaurace a kuchyň restaurace bude vybavena 
vzduchotechnikou dle návrhu provedeného v dalších stupních dokumentace. Případné 
chlazení v bytech bude řešeno pomocí Split jednotek umístěných v hlavních prostorech bytů. 

 

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Stávající stav 

Posuzovaný záměr zahrnuje vybudování obslužných komunikací, zpevněných ploch a 
přípojek sítí k objektům. Jedná se o novostavbu trvalého charakteru, která bude umístěna na 
katastrálním území Čeladná v bezprostřední blízkosti křižovatky komunikací II/483 vedoucí 
z Frýdlantu nad Ostravicí přes Čeladnou do Kunčic pod Ondřejníkem s místní komunikací 
III/48312 vedoucí do Podolánek. 

Intenzity dopravy pro roky 2000, 2005 a 2008 jsou uvedeny v následující tabulce, bez 
dopravních intenzit počítaných pro motocykly, údaje pro motocykly jsou pouze pro rok 2005. 
Motocykly se podílejí na celkových intenzitách max. do 0,5 %. Pro rok 2008 je použit 
nárůstový koeficient dopravy – pro osobní automobily 1,072 a pro nákladní automobily pak 
1,066 vztaženo k roku 2005. 
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Tabulka 4: Provoz na komunikacích pro r. 2000, 2005 a 2008 

 2000 2005 2008 
komunikace osobní nákladní osobní nákladní osobní nákladní 

II/483 – s.ú. 7-2470 5829 949 6521 1096 7108 1129 
celkem 6778 7617 8237 
II/483 – s.ú. 7-2488 1477 281 3275 644 3570 663 
celkem 1758 3919 4233 
III/48312 - - 2024 218 2206 225 
celkem - 2242 2206 

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že v letech 2000 až 2005 došlo k razantnímu nárůstu 
dopravy zejména ve směru od Frenštátu pod Radhoštěm a to o cca 120 %. Ve směru od 
Frýdlantu nad Ostravicí došlo k nárůstu dopravy o 11 %. Pro období 2005-2008 se počítá 
s nárůstem dopravy u osobních automobilů o 7,2 % a u nákladních pak o 6,6 %. 

Období výstavby 

Po dobu výstavby bude vjezd na staveniště záměru z hlavní komunikace II/483, v těsné 
blízkosti křižovatky s místní komunikací III/48312. Dopravní řešení bylo konzultováno 
s policií ČR a odsouhlaseno, viz. Příloha č. 8.  

Dopravní napojení v období výstavby je ve vzdálenosti cca 75 m od křižovatky. Vzhledem 
ke krátké vzdálenosti obou křižovatek, bude dopravní situace řešena jako jedna křižovatka, 
dle platných norem. Bude nutné prostor křižovatky (výjezd z 48312 s odbočením vpravo, 
směr Frýdlant nad Ostravicí) osadit zvýšeným obrubníkem v poloměru 10 – 15 m, čímž se 
dosáhne potřebného zpomalení vyjíždějících vozidel v uvedeném směru na 30 km.h-1. Dalším 
nepříliš vyhovujícím řešením v době výstavby bude výjezd z prostoru staveniště. Výjezd bude 
proto osazen dopravní značkou „Stůj, dej přednost v jízdě“. 

Délka rozhledu je stanovena s přihlédnutím ke stavu hlavní silnice. Šířka komunikace II/483 
směrem na Frenštát je 7,5 m a vzhledem ke směrovým poměrům umožňuje rychlou jízdu. 
V návrhu proto bude uvažováno s rychlostí 50 km.h-1. 

V období demoličních prací, se zvýší dopravní intenzity v souvislosti s likvidací a odvozem 
odpadní sutě a jiných stavebních odpadních materiálů. Odhadovaná množství odpadů 
vzniklých demoličními pracemi jsou uvedeny dále v kapitole B.III.3 Odpady. Předpokládaný 
nárůst dopravy je cca 10 nákladních automobilů a 5 osobních, což znamená max. 30 pojezdů 
za den.  

Komunikace a zpevněné plochy pro zajištění dopravní obslužnosti novostavby objektů 
„Multifunk čního a Bytového domu“ se napojují na komunikaci pro apartmánový dům, viz. 
příloha č. 4 a jsou řešeny společně. Předpokládají se zde kumulativní vlivy nárůstu dopravy 
vzhledem k souběžně probíhajícím pracím na obou záměrech. 

Období provozu 

V období po ukončení výstavby a zahájení provozu a postupného obsazení bytových jednotek 
obou budov (celkem 35 bytů) vyplývá vliv na životní prostředí počtem a rozvržením 
parkovacích míst. 

Dopravní řešení bude řešeno pro oba záměry společně, tedy komunikace a zpevněné plochy 
budou propojeny s jedním společným vyústěním na komunikaci II/483 dle výše uvedených 
podmínek. Dopravní situace bude upravena dopravním značením, sníženou maximální 
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povolenou rychlostí v průjezdu kolem společně řešené křižovatky vyústění komunikace 
III/48312 a výjezdu od zmíněných záměrů. 

Parkování je řešeno společně s Apartmánovým domem. Přehled počtu parkovacích míst pro 
jednotlivé bytové jednotky je uveden v následující textu. 

Návrh počtu parkovacích míst pro Multifunkční a Bytový dům 

• Pro Multifunkční dům budou zřízena 4 parkovací stání garážová a 41 stání před 
objektem. Z celkového počtu 45 stání jsou 3 navrženy pro parkování imobilních 
občanů. V příloze č. 4 jsou stání označena M16 – M60.  

• Pro Bytový dům bude 25 stání před objektem. Z celkového počtu 25 stání jsou 2 
navržena pro parkování imobilních občanů. V příloze č. 4 jsou stání označena B61 – 
B85, z toho část jako krytá stání – Přístřešek pro kryté parkovací stání pro bytový dům. 

• Potřeba odstavných a parkovacích stání je naplněna. Počet parkovacích stání dle vyhl. č. 
136/2001 Sb. je odpovídající. Pro bytové jednotky do velikosti 100 m2 je uvažováno 
s jedním stáním, pro bytové jednotky nad velikost 100 m2 jsou uvažována dvě stání. 

Areálová komunikace je navržena šířky 5,0 až 6,0 m s jedno a oboustranně umístěnými 
kolmými parkovacími a odstavnými místy pro osobní automobily (délky 4,5 až 5,3 m a šířky 
2,4 m). Jedná se o zklidněnou obousměrnou komunikaci.  

Jednotlivé objekty budou propojeny nově zřízenými chodníky dle přílohy č. 4, šířky 1,5 
až 2,5 m. Chodníková napojení jsou bezbariérová. 

Likvidace dešťových vod z chodníků je navržena do přilehlého terénu, pro odvod dešťových 
vod z komunikací je navrženo napojení na navrhované areálové dešťové kanalizace 
s odvedením do vsakovacích objektů přes odlučovač ropných látek (2x), viz. příloha č. 4. 

Dopravní intenzity vzniklé v souvislosti s provozem uvažovaného záměru jsou uvedeny 
v následující tabulce. Pro rok 2010 je použit nárůstový koeficient dopravy – pro osobní 
automobily 1,12 a pro nákladní automobily pak 1,11 vztaženo k roku 2005. 

Tabulka 5: Provoz na komunikacích r. 2010 

 2010 
komunikace osobní nákladní 

II/483 – s.ú. 7-2470 7303 1169 
celkem 8472 
II/483 – s.ú. 7-2488 3668 670 
celkem 4338 
III/48312 2667 242 
celkem 2909 

Tabulka 6: Průměrná denní četnost provozu na účelových komunikacích 

Profil OA NA OA NA 
 denní doba noční doba 

k mlf. objektu 135 2 22 0 

k byt. domu 75 1 13 0 

parkoviště 1 135 0 22 0 

parkoviště 2 75 0 13 0 
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Je však nutné upozornit, že v obci Čeladná došlo v posledních letech k relativně velkému 
nárůstu záměrů jednak k bydlení a jednak k volnočasovým aktivitám. Tento fakt může působit 
kumulativně a způsobit tak procesy s negativním dopadem ať už na obyvatele nebo na 
jednotlivé složky životního prostředí. Je proto nutné brát v potaz tento aspekt, u kterého lze 
předpokládat zvýšení intenzit dopravy v lokálnějším měřítku a s tím spojené negativa jako 
nárůst hluku, zvýšená prašnost, vibrace aj. 

Dopravní značení během výstavby bude upraveno tak, aby účastníci veřejné dopravy byli 
upozorněni na probíhající stavební práce a výjezd staveništních vozidel na veřejnou 
komunikaci. 

Demoliční materiál a přebytečná výkopová zemina budou odváženy na skládku určenou ve 
stavebním povolení, případně na skládku, kterou si určí zhotovitel stavby. Objemy 
demoličního materiálu a zeminy budou kvantifikovány v dokumentaci pro stavební povolení. 

 

III. Údaje o výstupech 

1. Ovzduší 

Pro výpočet emisí ze silniční dopravy jsou použity emisní faktory silničních vozidel. K 
výpočtu jsou použity emisní faktory z „Programu pro výpočet emisních faktorů pro motorová 
vozidla“ MEFA v.02 z internetových stránek MŽP ČR. 

Pro výpočet emisí ze spalování zemního plynu jsou použity emisní faktory jenž jsou 
stanoveny v příloze č. 5 nařízení vlády č. 352/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 
146/2007 Sb. V následující tabulce jsou uvedeny emisní faktory pro spalování zemního plynu 
bez rozdílu druhu topeniště s tepelným výkonem kotle do 0,2 MW. 

Tabulka 7: Emisní faktory pro spalování ZP 

emisní faktor (mg.m-3 spáleného paliva) 
tepelný výkon kotle 

TZL SO2 NOX CO CXHY 

≤ 0,2 MW 20 9,6 1600 320 64 

Emisní faktory pro osobní a nákladní automobily jsou zvoleny pro následující rychlosti a jsou 
uvedeny níže v tabulce – na komunikaci v úseku, kde je navrhována maximální povolená 
rychlost 50 km.h-1 pro tuto rychlost a na parkovišti pak pro rychlost 10 km.h-1. Emisní faktory 
z pojezdů těžkých nákladních vozidel v prostoru staveniště přibližně odpovídá emisním 
faktorům pohybujících se těžkých nákladních vozidel po parkovišti rychlostí 10 km.h-1. 

Tabulka 8: Emisní faktory pro jednotlivé kategorie automobilů, r. 2008 

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

K P K P K P K P 
osobní vozidla < 0,001 < 0,001 0,114 0,156 0,002 0,004 0,249 0,790 

HDV 0,07 0,254 1,419 3,902 0,008 0,028 2,517 9,251 
Pozn.: K – komunikace; P – parkoviště; HDV – těžká nákladní vozidla; 
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Současný stav  

Hlavní bodové zdroje znečištění ovzduší 

V současné době se na místě budoucí stavby nachází třípodlažní budova s restaurací, která je 
pravděpodobně vytápěna zemním plynem. V blízkém okolí se nachází několik rodinných 
domů, jenž jsou pravděpodobně také vytápěny zemním plynem, popřípadě tuhými palivy. 

 

Hlavní plošné zdroje znečištění ovzduší 

Plošným zdrojem znečištění ovzduší je stávající parkovací plocha u zmíněné restaurace. 
Provoz na této ploše je malý a představuje cca 50 osobních automobilů denně.  

Tabulka 9: Emise z parkoviště restaurantu 

emise (g.km-1) 
parkoviště osobní 

TZL  NOX benzen CO 
parkoviště – příjezd a odjezd 100 < 0,1 15,6 0,4 79 

 emisní tok (mg.s-1) 
parkoviště – příjezd a odjezd 100 < 0,1.10-3 0,18 0,46.10-3 0,91 
 

Hlavní liniové zdroje znečištění ovzduší 

Liniovým zdrojem znečištění ovzduší jsou emise z výfukových plynů automobilů, 
pohybujících se po stávajících komunikacích na lokalitě.  

Tabulka 10: Emise z provozu na komunikacích – současný stav 

emise (g.den-1) 
komunikace osobní nákladní 

TZL NO X  benzen    CO 
II/483 - s.ú. 7-2470 7108 1129 82,548 2412,36 23,248 4611,59 
II/483 s.ú. - 7-2488 3570 663 48,195 1347,78 12,444 2557,7 

III/48312 2206 225 13,853 570,759 6,212 1115,62 
komunikace doprava celkem emisní tok (mg.s-1) 

II/483 - s.ú. 7-2470 8237 0,995 27,920 0,269 53,375 
II/483 s.ú. - 7-2488 4233 0,557 15,599 0,144 29,603 

III/48312 2206 0,195 6,606 0,071 12,912 

 

Období výstavby  

Hlavní bodové zdroje znečištění ovzduší 

Bodové zdroje znečištění ovzduší v období výstavby provozovány nebudou. 

 

Hlavní plošné zdroje znečištění ovzduší 

Plošným zdrojem znečištění ovzduší budou v období výstavby zejména nákladní automobily 
pojíždějící po staveništi. V prostoru výstavby záměru se pro toto období předpokládá provoz 
25 nákladních automobilů a přibližně 5 osobních automobilů, tzn. 50 pojezdů nákladních a 10 
pojezdů osobních automobilů denně. Pro výpočet se předpokládá, že nákladní i osobní 
automobil ujede v prostoru staveniště průměrně 100 m. 
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Tabulka 11: Emise z prostranství staveniště záměru 

emise (g.den-1) 
staveniště osobní nákladní 

TZL NO X  benzen    CO 
příjezd a odjezd 10 50 0,351 7,209 0,042 12,834 

staveniště celkem emisní tok (mg.s-1) 
příjezd a odjezd 60 0,004 0,083 0,0004 0.,148 

 

Hlavní liniové zdroje znečištění ovzduší 

Liniovým zdrojem znečištění ovzduší budou emise z výfukových plynů automobilů, jejichž 
provoz odpovídá současnému stavu a k nim přistupuje doprava vyvolaná výstavbou 
zamýšleného záměru.  

Tabulka 12: Emise z provozu na komunikacích – období výstavby 

emise (g.den-1) 
komunikace osobní nákladní 

TZL NO X  benzen    CO 
II/483 - s.ú. 7-2470 7113 1154 8,433 244,841 2,358 467,576 
II/483 s.ú. - 7-2488 3575 688 4,994 138,382 1,265 262,187 

III/48312 2206 225 1,685 57,076 0,621 111,562 
komunikace doprava celkem emisní tok (mg.s-1) 

II/483 - s.ú. 7-2470 8267 0,097 2,833 0,027 5,411 
II/483 s.ú. - 7-2488 4263 0,057 1,601 0,014 3,034 

III/48312 2402 0,019 0,660 0,007 1,291 

 

Provoz multifunkčního a bytového domu 

Hlavní bodové zdroje znečištění ovzduší 

Bodovým zdrojem znečištění ovzduší budou emise z provozu spalovacích zařízení na zemní 
plyn. Vytápění a příprava teplé užitkové vody bude realizováno plynovými kotli. Jedná se o 
celkový počet 5 kotlů (3× multifunkční dům a 2× bytový dům). Celkový výkon všech 5-ti 
kotlů je 225 kW. Maximální hodinová spotřeba zemního plynu pro oba objekty je 31,4 m3.h-1. 
Celková spotřeba zemního plynu je cca 60 000 m3.rok-1 pro oba objekty. 

Předpokládaná roční spotřeba zemního plynu pro oba objekty je závislá od délky otopného 
období. Obecně pro Českou republiku jako celek je délka otopného období cca 240 dní. 
Katastrální území Čeladná se nachází v oblasti s dlouhodobou průměrnou roční teplotou 
v rozmezí 2,1 – 5 ºC, což je republikový podprůměr. Dlouhodobá průměrná roční teplota 
v ČR je 7,3 ºC. 

Emisní parametry níže uvedené jsou stanoveny a garantovány výrobcem kotlů. Jedná se o 
hodnoty, které plní s velkou rezervou emisní faktory pro spalování zemního plynu uvedené 
v nařízení vlády č. 352/2002 Sb. v platném znění (viz. výše). 
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Tabulka 13: Emisní parametry garantované výrobcem při spalování zemního plynu 
kotly s uvedeným jmenovitým výkonem 

ZL jmenovitý výkon kotle v kW  množství ZL v mg.m-3  

NOX 11,5  7  

NOX 46,3  51  

CO 11,5  3  

CO 46,3  6  
ZL – znečišťující látka   

 
Celkové množství vzniklých znečišťujících látek při spotřebě 60 000 m3.rok-1 ZP je 
3060 g.rok-1 NOX a 360 g.rok-1 CO. Při naplnění emisního faktoru při spalování ZP, by pak 
bylo množství NOX 96 000 g.rok-1 a CO 19 200 g.rok-1. Z uvedeného vyplývá, že uvažované 
kotle na spalování zemního plynu budou bez jakýchkoliv problémů plnit požadované emisní 
normy. 
 
Hlavní plošné zdroje znečištění ovzduší 

Plošným zdrojem znečištění ovzduší bude provoz osobních automobilů na nově 
vybudovaných parkovacích plochách pro multifunkční dům a bytový dům. Pro multifunkční 
dům je to celkem 45 stání (M16-M60 – parkoviště 1), z toho 16 odstavných (M16-M32 
parkoviště 2). Pro bytový dům je navrženo zřízení 25 (B61-B85 parkoviště 3) parkovacích 
stání před objektem, část stání bude umístěna pod přístřeškem. Dopravní napojení je řešeno z 
komunikace II/483. Pro výpočet se předpokládá na parkovacích stáních troj-násobná obměna 
v době denní a půl-násobná v době noční. Na odstavných stáních (provoz restaurace v denní 
době) se předpokládá čtyřnásobná obměna v době denní. 

Tabulka 14: Emise z parkovacích ploch, cílový stav 

emise (g.den-1) 
parkoviště osobní nákladní 

TZL NO X  benzen    CO 
příjezd a odjezd 210 2 0,061 4,056 0,089 39,440 

staveniště celkem emisní tok (mg.s-1) 
příjezd a odjezd 212 0,0007 0,046 0,001 0,456 

 

Hlavní liniové zdroje znečištění ovzduší 

Liniovým zdrojem znečištění ovzduší budou emise z výfukových plynů automobilů, jejichž 
pohyby budou vyvolány cílovým provozem na přilehlých komunikacích v době provozu 
zamýšleného záměru a dále provozem samotného komplexu. V souladu s kapitolou B.I.7 je 
rok 2010 považován za rok dokončení výstavby. 
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Tabulka 15: Emise z provozu na komunikacích, cílový stav 

emise (g.den-1) 
komunikace osobní nákladní 

TZL NO X  benzen    CO 
II/483 - s.ú. 7-2470 7499 1151 8,431 248,816 2,420 476,432 
II/483 s.ú. - 7-2488 3766 676 4,920 138,857 1,294 263,923 

III/48312 2328 229 1,719 59,034 0,648 115,607 
komunikace doprava celkem emisní tok (mg.s-1) 

II/483 - s.ú. 7-2470 8650 0,097 2,879 0,028 5,514 
II/483 s.ú. - 7-2488 4442 0,056 1,607 0,015 3,055 

III/48312 2557 0,019 0,683 0,007 1,338 

 

2. Odpadní vody 

Odpadní splaškové a dešťové vody z bytového domu budou odvedeny do venkovní 
kanalizace. Kanalizace z restaurace bude osazena lapačem tuků a olejů. Splašková kanalizace 
bude napojena na přeloženou část kanalizační stoky, dešťová kanalizace bude odvedena do 
vsakovacích objektů s ORL. Svodné potrubí bude z trub PVC-KG, odpadní a připojovací 
potrubí bude z trub PP-HT. 

Přípojka dešťové kanalizace a vsakovací objekt pro multifunkční dům 

Dešťové vody ze střech multifunkčního domu budou pomocí střešních svodů, na kterých 
budou osazeny lapače střešních splavenin, svedeny do nově zřízené dešťové kanalizace. 
Dešťové vody z komunikací a zpevněných ploch pro multifunkční dům budou přes silniční 
vpusti svedeny do nově zřízené dešťové kanalizace. Dešťová kanalizace bude před napojením 
na retenční a vsakovací nádrž napojena do odlučovače ropných látek (ORL 1) typu AS-TOP 
30 RCS/EO/PB-SV (Asio Brno). Variantně bude retenčně vsakovací nádrž provedena jako 
výkop se štěrkovým zásypem, s nátokovými kontrolními betonovými šachtami, které samy o 
sobě budou sloužit jako vsakovací studny.  

Plocha komunikací a zpevněných ploch je 1 363 m2. Max. odtok dešť, vod z komunikací 
a zpevněných ploch do ORL činí 14,13 l/sec. Roční množství dešťových odpadních vod: 
780 x (955+1363) = 1 808 040 l/rok = 1 808 m3/rok. 

Vsakovací objekt je svou kapacitou řešen pro dešťové vody ze střechy multifunkčního domu a 
z komunikací a zpevněných ploch pro multifunkční dům. Dešťové vody budou likvidovány 
zasakováním na pozemku investora. Vsakovací objekt bude umístěn dle hydrogeologického 
průzkumu ve zpevněné ploše (park. stání) před multifunkčním domem (viz Příloha č.4). 
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Tabulka 16: Informace o odvodňovaných plochách multifunkčního domu a množství 
dešťových odpadních vod 

Druh povrchu plocha Intenzita 15-ti min 
deště při p=1 

Souč. 
odtoku 

Výpočtový průtok 

Střechy, kryté stání 0,0955 ha 151 l/s.ha 1,00 14,42 l/s 

vsakovací objekt 

Parkoviště pro osobní auta, 
komunikace - zámková dlažba-
pískové spáry, sklon do 5 % 

0,1363 ha 151 l/s.ha 0,75 15,43 l/s  

vsakovací objekt 

Celkem 0,2318 ha - - 29,85 l/s 

 

Samotná nádrž bude dimenzována s rezervou a také je vhodné zkrátit dobu vsaku na méně jak 
24 hod. Z tohoto důvodu je vsakovací objekt navržen o rozměrech 12 x 6 x 1m tj. o ploše 
72m2 a objemu 72 m3. Dno vsakovací a retenční nádrže bude v hloubce cca 1,8 m pod úrovní 
terénu tj cca 1,2 m nad hladinou podzemní vody. Vrch vsakovací a retenční nádrže bude cca 
0,85 m pod úrovní terénu. 

Zasakování zachycených vod nesmí probíhat v úrovni hladiny podzemí vody. Mezi dnem 
vsakovací studny a hladinou podzemní vody by měla být min. vertikální vzdálenost 1,5 m. 
Vrty provedenými v listopadu 2007 byla ustálená hladina podzemní vody zaměřena v hloubce 
2,8-3,1 m pod povrchem terénu. Umístění dna vsakovací jímky předpokládáme v nezamrzlé 
hloubce, tj. okolo 1,0 m. V takovémto případě bude výše uvedená podmínka splněna. 

Přípojka dešťové kanalizace a vsakovací objekt pro bytový dům 

Dešťová kanalizace bude zaústěna do vsakovacího objektu pro apartmánový dům, ve kterém 
je ponechána rezerva pro vsak z objektu bytového domu (vzhledem ke společnému 
vsakovacímu objektu budou v dalším textu uvedeny i hodnoty týkající se apartmánového 
domu). 

Dešťové vody ze střech apartmánového a bytového domu budou pomocí střešních svodů, 
které budou osázeny lapači střešních splavenin, svedeny do nově zřízené dešťové kanalizace. 
Dešťové vody z komunikací a zpevněných ploch pro apartmánový a bytový dům budou přes 
silniční vpusti svedeny do nově zřízené dešťové kanalizace. Dešťová kanalizace bude před 
napojením na retenční a vsakovací nádrž napojena do odlučovače ropných látek typu AS-TOP 
30 RCS/EO/PB-SV (Asio Brno). Variantně bude retenčně vsakovací nádrž provedena jako 
výkop se štěrkovým zásypem, s nátokovými kontrolními betonovými šachtami, které samy o 
sobě budou sloužit jako vsakovací studny. Na dešťové kanalizaci je navrženo 9 nových 
revizních šachet Š 1-9 umožňující čistění potrubí v případě ucpání a napojení dešťových 
svodů. Na trase dešťové kanalizace z komunikací jsou navrženy 2 revizní šachty umožňující 
čistění potrubí v případě ucpání a napojení silničních vpustí. 

Dešťové vody budou likvidovány zasakováním na pozemku investora. Vsakovací objekt bude 
umístěn dle hydrogeologického průzkumu za parkovištěm v zelené ploše mezi apartmánovým 
a bytovým domem (viz. Příloha č.4).  
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Plocha komunikací a zpevněných ploch bytového i apartmánového domu je 851 m2. 
Plocha komunikací a zpevněných ploch bytového domu je 369 m2. Max.odtok dešť, vod 
z komunikací do ORL činí 14,13 l/sec. Roční množství dešťových odpadních vod: 780 x 
(1072+851) = 1 499 940,0 l/rok = 1 500 m3/rok. 

Tabulka 17: Informace o odvodňovaných plochách bytového domu (i apartmánového 
domu) a množství dešťových odpadních vod 

Druh povrchu plocha Intenzita 15-ti min 
deště při p=1 

Souč. 
odtoku 

Výpočtový průtok 

Střechy, kryté stání 0,1072 ha 151 l/s.ha 1,00 16,19 l/s 

vsakovací objekt 

Parkoviště pro osobní auta, 
komunikace - zámková dlažba-
pískové spáry, sklon do 5% 

0,0851 ha 151 l/s.ha 0,75 9,64l/s 

vsakovací objekt 

Celkem 0,1923 ha - - 25,83 l/s 

 

Vsakovací objekt je navržen o rozměrech 9,6 x 6 x 1m tj.o ploše 57,6 m2 a objemu 57,6 m3. 
Dno vsakovací a retenční nádrže bude v hloubce cca 1,75 m pod úrovní terénu, tj cca 1,2 m 
(výška 432,15 m n.m.) nad maximální hladinou podzemní vody. Vrch vsakovací a retenční 
nádrže bude cca 0,75 m pod úrovní terénu. Výkop i horní hrana štěrkového zásypu bude 
celoplošně obalena filtrační geotextilií pro zamezení kolmatace kolektoru, resp. snížení 
koeficientu filtrace o jeden řád. 

 

Bilanční údaje 

Pro objekt „S0 02 Novostavba multifunkčního domu“ budou splaškové vody odvedeny 
kanalizační přípojkou DN200 do přeložené splaškové kanalizace DN300 (není předmětem 
projektu). Kanalizační přípojka bude z trub PP-ULTRA-RIB SN8 DN200, délky cca 3,7 m 
(celková délka po objekt je cca 11,5m).  

Množství splaškových odpadních vod (ponecháno v množství potřeby vody): 

- denní množství splaškových vod:   Qsd = 17,05 m3/den = 0,71 m3/hod = 0,20 l/s 

- maximální denní množství splaškových vod: Qsm = 23,87 m3/den = 0,99 m3/hod = 0,28 l/s 

Pro objekt „S0 03 Novostavba bytového domu“ budou splaškové vody odvedeny kanalizační 
přípojkou DN200 do přeložené splaškové kanalizace DN300. Kanalizační přípojka bude 
z trub PP-ULTRA-RIB SN8 DN200, délky cca 6,2 m (celková délka po objekt je cca 8,2 m). 

Množství splaškových odpadních vod (ponecháno v množství potřeby vody): 

- denní množství splaškových vod:   Qsd = 8,40 m3/den = 0,35 m3/hod = 0,097 l/s 

- maximální denní množství splaškových vod: Qsm = 11,76 m3/den = 0,49 m3/hod = 0,136 l/s 

Potrubí PP-ULTRA-RIB SN8 bude uloženo do pískového lože 0,15m s obsypem 0,3m 
pískem nad vrchol potrubí. Obsyp bude hutněn dle požadavků výrobce potrubí. Zásyp rýhy 
lze provést výkopkem s vyloučením velkých kamenů nad 5cm se zhutněním, případně 
štěrkopískem. Revizní šachta bude prefabrikovaná ∅1000 mm typová dle DIN 4034.1, krytá 
litinovým poklopem třídy D400. 
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3. Odpady 

Odpady z výstavby 

V průběhu výstavby budou vznikat běžné odpady ze stavební činnosti. Jejich množství je 
předběžně odhadnuto na základě znalostí a zkušeností zpracovatele s obdobnými záměry a 
návštěvy lokality. Odhadem stanovená množství odpadů, uvedená v následující tabulce budou 
upřesněna na základě zpracované projektové dokumentace, v rámci níž bude vybrán 
dodavatel bouracích a demoličních prací. 

Vzniklé odpady budou zneškodňovat stavební firmy provádějící výstavbu v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb. a prováděcími vyhláškami. Na místě vzniku bude prováděno 
důsledné třídění odpadů v souladu s uvedeným zákonem o odpadech a vyhláškou 
č. 381/2001 Sb. ve znění vyhlášky č. 168/2007 Sb. Odvoz a likvidace odpadů, které nelze 
uložit na skládku, bude řešen dodavatelem stavby smluvně se specializovanou firmou určenou 
k likvidaci těchto odpadů opět dle výše uvedené vyhlášky. 

Odpady, které budou moci být využity v místě výstavby, budou uloženy na mezideponii 
a zpětně využity např. sejmutá ornice pro rekultivaci pozemku po ukončení stavebních prací.  

Tabulka 18: Odpady, které pravděpodobně vzniknou při výstavbě nebo demolici 

druh kat. název 
původ 
vzniku 

množství 

08 01 12 O Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 
08 01 11 

výstavba 0,010 t 

08 04 10 O 
Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené 

pod číslem 08 01 11 
výstavba 0,010 t 

12 01 13 O Odpady ze svařování výstavba 0,005 t 
15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly výstavba 0,5 t 
15 01 02 O Plastové obaly výstavba 0,1 t 
15 01 03 O Dřevěné obaly výstavba 0,1 t 
15 01 04 O Kovové obaly výstavba 0,1 t 
15 01 06 O Směsné obaly výstavba 0,1 t 

15 01 10 N 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 

obaly těmito látkami znečištěné 
výstavba 0,05 t 

15 02 02 N 
Absorpční činidla, filtrační materiály (vč. olejových 

filtr ů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a 
ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

demolice 0,005 t 

15 02 03 O 
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny 
a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02 

demolice, 
výstavba 

0,01 t 

16 01 22 O Součástky jinak blíže neurčené 
údržba 

stavebních 
strojů 

0,005 t 

17 01 01 O Beton 
demolice, 
výstavba 

700 t 

17 01 02 O Cihly 
demolice, 
výstavba 

175 t 

17 01 03 O Tašky a keramické výrobky demolice 15 t 



Novostavba multifunkčního domu a bytového domu  

 26 

17 01 07 O 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků neuvedených pod č. 17 01 06 
demolice 5 t 

17 02 01 O Dřevo 
demolice, 
výstavba 

5 t 

17 02 02 O Sklo demolice 1 t 

17 02 03 O Plasty 
demolice, 
výstavba 

0,2 t 

17 04 05 O Železo a ocel 
demolice, 
výstavba 

10 t 

17 04 07 O Směsné kovy demolice 0,2 t 
17 04 11 O Kabely neuvedené pod 17 04 10 demolice 0,3 t 

17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
výkopové 

práce 
600 m3 

17 09 04 O 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 

čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
demolice, 
výstavba 

8 m3 

20 01 21 N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť demolice 30 ks 

20 03 01 O Směsný komunální odpad 
demolice, 
výstavba 

1 t 

Odpady, jenž jsou zařazeny v kategorii N – nebezpečný, budou původcem odpadu (dodavatel 
stavby) zajištěny, evidovány a nakládání s tímto odpadem bude probíhat dle zákona 
č. 185/2001 Sb. a souvisejících vyhlášek.  Dodavatel stavby při uzavírání smluv na jednotlivé 
dodávky stavebních prací zakotví ve smlouvách povinnost subdodavatelů likvidovat odpady 
vznikající při jejich činnosti. 

Odpady, které mohou mít nebo mají nebezpečné vlastnosti budou odkládány do kontejnerů 
z nepropustného materiálu a s ochranou proti znečištění dešťových vod. Tyto kontejnery musí 
být umístěny tak, aby byly průběžně kontrolovatelné zaměstnanci, kteří budou odpovídat za 
hospodaření s odpady. 

Stavební odpad bude ukládán do velkoobjemových kontejnerů, které budou po celou dobu 
přistavení zajištěny proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku odpadu. S ohledem na 
charakter terénu a způsob zakládání lze předpokládat, že výkopová zemina bude odvezena na 
určenou skládku. 

 

Odpady z provozu 

Odpady z nově vystavěných objektů budou ve formě běžného domovního odpadu, pro provoz 
restaurace pak bude sloužit lapač tuků a olejů. Shromažďování odpadů bude prováděno 
v navržených místech. 

Po ukončení výstavby a předání objektu bude uzavřena smlouva o odvozu odpadů 
specializovanou firmou, a to do termínu kolaudace stavby.  S veškerými odpady v průběhu i 
po ukončení stavby bude nakládáno dle zákona o odpadech a prováděcích předpisů. 

Při provozu Multifunkčního domu – zejména pak restaurace se očekává vznik běžných druhů 
odpadů z údržby technologických zařízení a běžného provozu restaurace. Druhy odpadů, 
jejichž vznik se očekává, jsou uvedeny v následující tabulce. 
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Tabulka 19: Odpady z provozu restaurace 

druh kategorie název 
20 01 01 O Papír a lepenka 
20 01 02 O Sklo 
20 01 08 O Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven 
20 01 25 O Jedlý tuk a olej 

20 01 36 O 
Vyřazené elektrické zařízení neuvedené pod čísly 

20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 
20 01 39 O Plasty 
20 03 01 O Směsný komunální odpad 

Odpady vznikající jako běžný komunální odpad z obytných domů, vč. odpadů vznikajících 
údržbou zeleně ze zahrádek či jiných biologických původců. 

Tabulka 20: Odpady z bytového domu a bytů umístěných v multifunk čním domě 

druh kategorie název 
20 02 01 O Biologicky rozložitelný odpad 
20 03 01 O Směsný komunální odpad 
20 03 03 O Uliční smetky 
20 03 07 O Objemný odpad 
20 03 99 O Komunální odpady jinak blíže neurčené 

Vzniklé odpady budou zneškodňovat stavební firmy provádějící výstavbu v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb. ve znění zákona č. 34/2008 Sb. a prováděcími vyhláškami. Na místě 
vzniku bude prováděno důsledné třídění odpadů v souladu s uvedeným zákonem o odpadech 
a vyhláškou č. 381/2001 Sb. ve znění vyhlášky č. 168/2007 Sb. Odvoz a likvidace odpadů, 
které nelze uložit na skládku, bude řešen dodavatelem stavby smluvně se specializovanou 
firmou určenou k likvidaci těchto odpadů opět dle výše uvedené vyhlášky. 

 

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  

Za únik závadných látek se považuje zejména jakýkoli únik pohonných hmot, případně 
motorových či převodových olejů na parkovišti bytového a multifunkčního domu. Vzhledem 
k technickému stavu v současné době provozovaných automobilů je riziko úniku látek 
minimální a lze jej předpokládat pouze ve výjimečných případech.  

Dešťové vody z komunikací a zpevněných ploch budou napojeny do Š13 na nově navržené 
dešťové kanalizaci zaústěné do vsakovací nádrže. Před napojením na tuto kanalizaci bude 
osazen odlučovač ropných látek (ORL), který bude umístěn pod komunikacemi. Dle projektu 
bude jeden ORL v provozu pro multifunkční dům a další ORL bude sloužit společně pro 
bytový i apartmánový dům. 
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Při úniku závadných látek je nutno dodržovat tato pravidla: 

• zabránění vytékání závadných látek (ohrožujících životní prostředí) z poškozeného 
systému; 

• v případě havárie, zabránění dalšímu šíření závadné látky v území (zasypáním, 
vyčerpáním apod.); 

• důsledně dekontaminovat zasažené podloží; 

• důsledně dodržovat opatření zabraňující opětovným havarijním stavům. 

B) Požár, výbuch 

Při požáru může 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 obou 
hodnocených budov jsou konstrukčně řešena s ohledem na dodržení základních požadavků k 
zajištění bezpečnosti práce. 

Pro předkládaný záměr byla zpracována technická zpráva požárně bezpečnostního řešení 
stavby na úrovni dokumentace pro územní řízení. Požární bezpečnost objektu bude řešena 
v souladu s požadavky ČSN 73 0802 a souvisejících norem, jako objekt nevýrobního 
charakteru. Jelikož se jedná o bytový dům, budou dodrženy požadavky ČSN 73 0833 – objekt 
pro bydlení. Každý samostatný byt tvoří obytnou buňku. Část 1. a 2. NP objektu 
multifunkčního domu bude sloužit pro shromáždění většího počtu osob. Proto budou tyto 
jednotlivé prostory posouzeny zda se nejedná o shromažďovací prostory. V případě, že ano, 
pak budou vyhodnoceny v souladu s požadavky ČSN 73 0831. V objektech nebudou 
situovány samostatné skladové prostory s plochou větší než 300 m2. Dle zásad požární 
bezpečnosti v souladu s ČSN 73 0802 má objekt multifunkčního domu čtyři nadzemní 
podlaží, požární výška objektu je 10 m; objekt bytového domu má čtyři NP a požární výšku 
objektu 9,0 m. Samostatné požární úseky budou tvořit: každý samostatný byt (max. III. stupeň 
požární bezpečnosti - SPB), jednotlivá schodiště (max. II. SPB), prostory sklepních boxů 
(max. III. SPB), společné a technické prostory (max. III. SPB), prostory garáží (max. II. 
SPB), prostory restaurace (max. III. SPB), prostory komerčních ploch (max. VI. SPB), 
instalační, bytové a větrací šachty (max. II. SPB). 

Jelikož se v případě obou objektů nejedná o objekty s menší výškou než 9 m, musí být 
v obvodovém plášti provedeny požární pásy. Ty budou tvořeny obvodovými stěnami v šířce 
min. 0,9 m.  

Z objektu bytového domu povede jedna chráněná úniková cesta (schodiště) s vyústěním na 
volné prostranství v úrovni 1. NP, přes vstupní halu. Z objektu multifunkčního domu povedou 
dvě chráněné únikové cesty (schodiště) s vyústěním na volné prostranství v úrovni 1. NP. 
Z dalších požárních úseků povede vždy jedna NÚC, kromě komerčních ploch (dvě NÚC). 
Všechny nouzové únikové cesty budou vybaveny nouzovým osvětlením. 

Venkovní požární voda bude zajištěna ze dvou nově instalovaných nadzemních požárních 
hydrantů instalovaných na nově provedené přeložce vodovodního DN 100 mm, napojená na 
stávající obecní vodovodní řád. Vnitřní hadicové systémy budou v objektech instalované ve 
všech podlažích objektů tak, aby byla zajištěna jejich dostupnost do všech prostorů objektů.  

Objekty budou vybaveny požárně bezpečnostním zařízením. V případě, že budou prostory 
multifunkčního domu vyhodnoceny jako shromažďovací, pak bude dům vybaven elektrickou 
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požární signalizací (EPS) a zařízením odvodu kouře a tepla (ZOKT). V hodnocených 
objektech nemusí být instalována stabilní hasící zařízení (SHZ). 

C) Úraz elektrickým proudem 

Riziko představuje zejména nebezpečí úrazu el. proudem. Pro obsluhu všech el. zařízení, ale i 
technických výrobků, přístrojů, mechanizmů je nutno zajistit zaměstnance s odbornou 
kvalifikací.  

Ochrana před úrazem el. proudem bude provedena dle ČSN 33 2000-4-41, ochrana proti 
přepětí bude řešena minimálně ve dvou stupních, ochrana proti úderu blesku bude realizována 
dle ČSN 341390 a norem navazujících (33 2000-5-54). K uzemnění bude použito 
základového uzemnění. Musí být bráno v úvahu založení stavby, protože základové pásy 
nesmí být podsypány. Založení bude provedeno do rostlé zeminy 

 

5. Ostatní 

Hluk 

Vliv hluku způsobený provozem na veřejných komunikacích a provozem jednotlivých prvků 
hodnoceného záměru byl posuzován pro chráněný venkovní prostor. 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 

rodinný dům č.p.555 (parc.č.1441), 2 m před jihozápadní fasádou, 6 m nad úrovní terénu; 

Výpočtový bod č. 2 

rodinný dům č.p.394 (parc.č.1358), 2 m před západní fasádou, 6 m nad úrovní terénu; 

Výpočtový bod č. 3 

rodinný dům č.p.512 (parc.č.676), 2 m před severní fasádou, 6 m nad úrovní terénu; 

Výpočtový bod č. 4 

rodinný dům č.p.485 (parc.č.645), 2 m před jižní fasádou, 6 m nad úrovní terénu; 

Výpočtový bod č. 5 

projektovaný multifunkční dům, 2 m před severní fasádou, 6, 9 a 12 m nad úrovní terénu; 

Výpočtový bod č. 5 

projektovaný multifunkční dům, 2 m před jižní fasádou, 6, 9 a 12 m nad úrovní terénu; 

Výpočtový bod č. 6 

projektovaný bytový dům, 2 m před západní fasádou, 6, 9 a 12 m nad úrovní terénu; 
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Zdroje hluku  

Dominantním zdrojem hluku na dané lokalitě je hluk dopravní. Jedná se o hluk 
z automobilového provozu na silnici II/483 a silnici III/47812. Četnosti dopravy byly 
odvozeny z výsledků celostátního sčítání dopravy v r. 2005 (zdroj: www.rsd.cz). 

Tabulka 21: Průměrná denní četnost provozu na veřejných komunikacích 

Profil rok N  celk Noa Nna 

II/483 7-2470 2008 8237 7188 1129 

II/483 7-2488 2008 
4233 3570 663 

III/47812  2008 
2402 2170 238 

V období výstavby multifunkčního a bytového domu se předpokládá 50 jízd těžkých 
nákladních automobilů denně v denní době. Nejvyšší četnost provozu se očekává v období 
demolice stávající budovy restaurace a při hloubení základových jam. 

V rámci výstavby multifunkčního a bytového domu budou zřízena parkoviště. Pro 
multifunkční objekt jsou navrženy 4 garáže a 41 stání (parkoviště 1). Pro bytový dům je 
navrženo 25 stání (parkoviště 2). Dopravní napojení je řešeno ze silnice II/483. Pro výpočet se 
předpokládá na parkovacích stáních trojnásobná obměna v době denní a půlnásobná v době 
noční.  

Tabulka 22: Průměrná denní četnost provozu na účelových komunikacích 

Profil N oa Nna Noa Nna 

 denní doba noční doba 

k mf. objektu 135 2 22 0 

k byt. domu 75 1 13 0 

parkoviště 1 135 0 22 0 

parkoviště 2 75 0 13 0 

Významné stacionární zdroje hluku se v současné době v bezprostředním  okolí lokality 
nevyskytují. 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 současném stavu přípravy projektové dokumentace ještě není zpracován projekt VZT a 
nejsou známy akustické parametry zařízení. Z tohoto důvodu byly v hlukové studii výpočtem 
stanoveny nejvyšší možné akustické výkony VZT jednotek, které je nutno při přípravě PD 
respektovat. Zde se jedná hlavně o VZT restaurace v objektu multifunkčního domu a 
odvětrání soc. zařízení bytových jednotek, s předpokladem instalace zařízení na střechách 
objektů. 

Plošným zdrojem hluku budou obvodové konstrukce restaurace. Pro účely výpočtu se 
předpokládá provoz restaurace v denní době s tlumenou reprodukovanou hudbou a hladinou 
akustického tlaku v restaurační místnosti na úrovni 85 dB. 
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Tabulka 23: Akustické výkony na obvodových konstrukcích 

LpA [dB] prvek X´as [dB] Cd plocha [m2] Lwa [dB] 

 fasáda restaurace 

85 prosklení 34,4 -3 114,4 68,18 

 

Hluk z dopravy na veřejných komunikacích 

Z následující tabulky je patrné, že v okolí silnice II/483 jsou hygienické limity pro hluk 
z dopravy na pozemních komunikacích překročeny (výpočtové body 1 a 4 – stávající 
zástavba). Vzhledem ke skutečnosti, že v pásmu nadlimitních hladin je situován projektovaný 
multifunkční objekt s bytovými jednotkami (výpočtové body č.5), je nutno tyto byty chránit 
osazením oken vyšší třídy zvukové izolace, jak je uvedeno v příslušné kapitole hlukové 
studie. 

Tabulka 24: Ekvivalentní hladiny dopravního hluku 

Výp. bod č. výška [m] LAeq,T [dB]  L Aeq,T [dB]  L Aeq,T [dB]  L Aeq,T [dB]  L Aeq,T [dB]  

  současný stav výstavba cílový stav 

  denní doba noční doba denní doba denní doba noční doba 

1 6.0 60.5 53.6 60.6 60.5 53.7 

2 6.0 49.2 42.3 49.3 49.2 42.3 

3 6.0 51.8 44.0 51.9 52.3 44.3 

4 6.0 67.9 61.0 68.0 68.0 61.0 

5 6.0 - -  62.6 55.7 

5 9.0 - - - 62.4 55.5 

5 12.0 - - - 62.6 55.8 

6 6.0 - - - 39.1 31.1 

6 9.0 - - - 40.3 32.2 

6 12.0 - - - 42.6 34.5 

7 6.0 - - - 47.6 40.5 

7 9.0 - - - 48.5 41.5 

7 12.0 - - - 49.7 42.6 
*) tučně jsou označeny překročené limity 

Hladina akustického tlaku pro hluky pronikající zvenčí byla vypočtena pro pokoje 
v multifunkčním domě, které jsou orientovány na severní stranu k silnici II/483 a kde je 
nejvyšší vliv dopravního hluku. 
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Tabulka 25: Hluk pronikající zvenčí 

LpA [dB]  doba 
místnost č. objem 

místnosti [m3] 
plocha fasády 

[m2] 
plocha 

oken [m2] Dnt‘ [dB]  Lpa,in[dB]  
62.6 denní  typ 1 46,5234 10,07 7,5 22,17 40,43 
55.7 noční typ 1 46,5234 10,07 7,5 22,17 33,53 
62.6 denní  typ 2 69,483 18,285 6,45 21,93 40,67 
55.7 noční typ 2 69,483 18,285 6,45 21,93 33,77 

Z provedeného výpočtu vyplývá, že u pokojů, které mají okna orientována k silnici II/483 
bude pravděpodobně v noční době překročen hygienický limit v ekvivalentní hladině 
akustického tlaku pro hluk pronikající zvenčí. Na tuto fasádu se doporučuje osazení oken 
třídy zvukové izolace TZI 3 s neprůzvučností minimálně 35 dB. 

Na tomto místě je nutno upozornit, že výpočet uvedený v předchozí tabulce je pouze 
orientační. Přesné výpočty je nutno provést na základě změřených ekvivalentních hladin 
dopravního hluku na dané lokalitě a na základě dalšího stupně projektové dokumentace. 

 

Hluk ze stacionárních zdrojů  

V období výstavby, zejména v době provádění demolic stávajících objektů a hloubení 
základových jam za použití těžké stavební techniky nelze vyloučit překročení hygienického 
limitu u stávající rodinné zástavby. Tento problém lze řešit organizačními opatřeními, které 
omezí práci s hlučnými mechanizmy na nejvýše 6 hodin denně (pokles o 1.3 dB). 

Tabulka 26: Ekvivalentní hladiny hluku v období výstavby 

Výp. bod č.  výška [m]  LAeq,T [dB] 
doprava*) 

LAeq,T [dB] 
stac. zdroje 

LAeq,T [dB] 
celkem 

  denní doba 

1 6.0 50.9 62.7 63.0 

2 6.0 50.1 65.0 65.1 

3 6.0 49.5 61.8 62.0 

4 6.0 48.7 63.9 64.1 

Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro stacionární zdroje nebude u 
stávající zástavby rodinných domů překročen. U staveb nově budovaných v rámci 
hodnoceného záměru (multifunkční objekt a bytový dům) budou hladiny pravděpodobně 
těsně podlimitní. Tento stav je způsoben poměrně stísněným prostorem pro vedení účelových 
komunikací a umístěním požadovaného počtu parkovacích stání. 
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Tabulka 27: Hladiny hluku – provoz domů, denní doba 

Výp. bod č.  výška [m]  LAeq,T [dB] 
doprava*) 

LAeq,T [dB] 
stac. Zdroje 

LAeq,T [dB] 
celkem 

1 6.0 42.9 18.2 42.9 

2 6.0 34.2 19.7 34.4 

3 6.0 34.4 32.5 36.6 

4 6.0 38.5 30.6 39.2 

5 6.0 47.8 20.8 47.9 

5 9.0 47.2 22.5 47.2 

5 12.0 47.0 25.3 47.0 

6 6.0 49.4 33.4 49.5 

6 9.0 49.2 33.4 49.3 

6 12.0 48.9 33.7 49.0 

7 6.0 47.2 27.9 47.2 

7 9.0 47.3 28.5 47.3 

7 12.0 47.1 29.7 47.1 

Tabulka 28: Hladiny hluku – provoz domů, noční doba 

Výp. bod č.  výška [m]  LAeq,T [dB] 
doprava*) 

LAeq,T [dB] 
stac. Zdroje 

LAeq,T [dB] 
celkem 

1 6.0 33.5 18.2 33.7 

2 6.0 24.7 19.7 25.9 

3 6.0 21.4 32.5 32.9 

4 6.0 31.4 30.6 34.0 

5 6.0 38.8 20.8 38.9 

5 9.0 38.1 22.5 38.3 

5 12.0 37.9 25.3 38.1 

6 6.0 36.6 33.4 38.3 

6 9.0 36.5 33.4 38.2 

6 12.0 36.5 33.7 38.2 

7 6.0 37.5 27.9 37.9 

7 9.0 37.5 28.5 38.0 

7 12.0 37.3 29.7 38.0 
*) doprava po účelových komunikacích 
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Pro hluk emitovaný VZT zařízeními restaurace a bytových domů platí obecná podmínka – 
Akustický výkon žádného z instalovaných zařízení nesmí přesáhnout 70 dB. Zařízení 
s vyššími parametry musí být na tuto hodnotu utlumena. Počet těchto zařízení je u bytového 
domu max. 3 a u multifunkčního objektu max. 5. 

Restaurace v multifunkčním objektu bude provozována pouze v denní době a není možné zde 
pořádat hlučné hudební produkce (diskotéky, taneční zábavy…). Hladina akustického tlaku 
v místnostech restaurace nesmí překročit hodnotu 85 dB. 

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 radioaktivního, či vysokofrekvenčního 
elektromagnetického záření. 

Zápach 

Hodnocený záměr nebude zdrojem zápachu. 

 

 

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

C.1.  Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 

Plánovaný záměr se nachází v údolní nivě vodního toku Čeladenka. Záměr se nachází cca 2,2 
km od hranice CHKO Beskydy. Plánovaný záměr nebude mít významný vliv na chráněná 
území. Území výstavby není součástí žádného maloplošného zvláště chráněného území 
(MZCHÚ). Dotčené území není součásti územního systému ekologické stability (ÚSES).  

Obec Čeladná má v současné době cca 2270 obyvatel, jedná se o venkovskou zástavbu 
převážně rodinných domů a selských usedlostí. V obci jsou také zařízení s větší ubytovací 
kapacitou.  

V obci nejsou území zatěžována nad míru únosného zatížení. 

- Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání 

Parcely, na kterých se záměr připravuje, jsou vedeny jako zastavěná plocha a nádvoří, ostatní 
plocha a zahrada. Vlastníkem pozemku je z velké části společnost NEONATO a obec 
Čeladná. 

Na přilehlých pozemcích se nachází v současnosti místní komunikace a zástavba rodinných 
domů. Návrh i umístění záměru je v souladu s územním plánem obce Čeladná. 

- Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů 

Řešené území se nachází na levém břehu vodního toku Čeladenka na katastru obce Čeladná.  

V minulosti se na katastru vyrábělo železo v místních železárnách. Pro výrobu byla 
rozhodující poloha v blízkosti hor, odkud se plavilo palivové dříví po Čeladence až do 
železáren. 

- Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností na: 
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Územní systém ekologické stability 

Dotčená lokalita není součástí územního systému ekologické stability (ÚSES).  

Nejbližším prvkem ÚSES je lokální biokoridor (LBK) a biocentrum (LBC), které se rozkládá 
v okolí vodního toku Čeladenka cca 300 m JV směrem. Lokální ÚSES je zastoupen 
především břehovými porosty vodního toku a měkkým luhem.  

Cca 4 km jižním směrem od zájmové lokality prochází regionální biokoridor stávající (RBC) 
Radhošť, Kněhyně - Mazacký Grůnik.  Tento RBKspojuje z východu regionální biocentra 
Mazácký Grůník a RBC Mazák a ze západu nadregionální biocentrum (NRBC) Radhošť-
Kněhyně [1]. Biokoridor je tvořen především lesními porosty složenými z buků, jedlí, smrků, 
ve vrcholových partiích vrcholu Smrku byla vysázena kleč.  

NATURA 2000 

Hodnocené území není součástí soustavy Natura 2000. Nejbližšími lokalitami zařazenými do 
této soustavy je evropsky významná lokalita (EVL) Beskydy vzdálená cca 2,1 km J směrem. 
Předmětem ochrany EVL jsou: Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v 
horských oblastech, Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až 
alpínského stupně, Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-
Centaureion nemoralis), Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion), Jeskyně 
nepřístupné veřejnosti, Bučiny asociace Luzulo-Fagetum, Bučiny asociace Asperulo-Fagetum, 
Středoevropské subalpínské bučiny s javorem (Acer) a šťovíkem horským (Rumex arifolius), 
Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a 
v roklích, Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae), Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea). 

Stejným směrem se nachází také ptačí oblast Beskydy. Ptačí oblast pokrývá zhruba jednu 
třetinu severní části plochy CHKO Beskydy. Předmětem ochrany této ptačí oblasti jsou 
populace následujících druhů ptáků: čáp černý (Ciconia nigra), jeřábek lesní (Bonasa 
bonasia), tetřev hlušec (Tetrao urogallus), kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum), puštík 
bělavý (Strix uralensis), žluna šedá (Picus canus), datel černý (Dryocopus martius), 
strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos), datlík tříprstý (Picoides tridactylus) a lejsek 
malý (Ficedula parva) a jejich biotop (§1 nařízení Vlády ČR). Všech deset druhů přílohy I 
Směrnice o stanovištích, pro které byla ptačí oblast vyhlášena, jsou lesní druhy, z nichž 
některé vyžadují pralesovitý charakter porostů [1, 6]. 

Dle sdělení KÚ Moravskoslezského kraje k záměru (viz Příloha č. 2) byly vyloučeny 
významné vlivy na lokality soustavy Natura 2000. 

Zvláště chráněná území 

Dotčená lokalita se nenachází v žádném maloplošném (MZCHÚ) ani velkoplošném 
chráněném území (VZCHÚ). Nejbližším VZCHÚ je CHKO Beskydy vzdálené od zájmové 
lokality cca 2,1 km. 

Nejbližším MZCHÚ je přírodní rezervace (PR) Skalka vzdálená cca 2,2 km SV směrem. 
Předmětem ochrany je přirozená stará bučina s jedlí, jeřábem a smrkem. 

Další MZCHÚ je PR Smrk, vzdálená cca 2,9 km J směrem. Rezervace je součástí CHKO 
Beskydy. Předmětem ochrany je úbočí hory Smrk s bukovou smrčinou a smrčinou, ve spodní 
části porosty pralesovitého charakteru. 

V okolí se dále nachází řada MZCHÚ, např. přírodní památka (PP) Koryto řeky Ostravice 
(3,5 km V směrem) nebo PR Bučací potok (4 km JV směrem) [1, 6]. 
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Území přírodních parků 

Dotčené území není součástí přírodního parku. Asi 5,5 km SZ směrem se nachází přírodní 
park Podbeskydí [1]. 

Významné krajinné prvky 

Podle zákona č. 114/1992 Sb. jsou za významné krajinné prvky (vyjmenované) považovány 
všechny: lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Nejbližšími významnými 
krajinnými prvky (VKP) jsou tedy tok Čeladenka a Frýdlantská Ondřejnice. V okolí vodních 
toků se nacházejí VKP charakteru lužních lesů. Cca 250 m JZ směrem se nachází VKP 
lesního porostu. 

Území historického, kulturního nebo archeologického významu 

Čeladná byla nejprve ryze zemědělskou obcí. V poslední čtvrtině 17. století se zde stala 
určující výroba železa. Z historických památek můžeme jmenovat kostel sv. Jana 
Nepomuckého z roku 1784, u pramene Cyrilka byl roku 1936 vybudován dřevěný altán a 
kaple. V obci lze spatřit i dva litinové kříže z 19. století, které ukazují vysokou úroveň 
zdejších železáren. 

Lokalita není součástí archeologických nalezišť a nenacházejí se zde žádné kulturní památky. 
V obci Čeladná jsou evidovány nemovité kulturní památky [2]:  

2318 kaple sv. Cyrila a Metoděje, při prameni Cyrilky,  

2320 litinový kříž z pohostinství Kněhyně,  

646 litinový kříž u farního kostela sv. Jana Nepomuckého, 

647 pomník obětem fašismu se sochou partyzána v parku, při rozcestí Horní Čeladná - 
Kunčice pod Ondřejníkem 

648 pomníček popraveným partyzánům napravo silnice směr Frýdlant n/O, 

2160 hrob Jana Ušiaka a jeho tří druhů (na hřbitově).  

Roubená kaple sv. Cyrila a Metoděje u pramene, tzv. "Cyrilky" s výraznou jehlancovitou 
střechou stojí na horním konci Čeladné. Tato drobná stavbička připomíná miniaturní 
zmenšeninu Jurkovičových staveb na Pustevnách. Charakteristické jsou zdobné prvky s 
malbou kolem dveří a oken doplněny restaurovanou mozaikou. Obě stavby vznikly v roce 
1936 podle návrhu Ing. Rosky z Kroměříže. V kapličce je umístěno tělo Ukřižovaného Krista, 
nad pramenem pak dominuje mozaika se sv. Cyrilem držícím model kostela [7].  

Území hustě zalidněná 

Obci Čeladné obývá 2270 obyvatel na rozloze 64 km2. Nejedná se o hustě obydlenou lokalitu, 
jde o obec venkovského typu. Vzhledem k blízkosti turisticky atraktivních lokalit je pro obec 
charakteristická vysoká frekvence návštěvníků. 

Území zatěžována nad míru únosného zatížení (včetně starých ekologických zátěží) 

V dotčeném území se dle dostupných informací nenacházejí žádné známé staré ekologické 
zátěže a území není využíváno nad míru únosného zatížení. Staré ekologické zátěže (ID: 
1911001, kvalitativní riziko: 3-střední) se nacházejí cca 0,5 km V směrem od zájmové 
lokality [1]. 

Extrémní poměry v dotčeném území 

Výskyt sesuvů a jiných extrémních poměrů nebyl na lokalitě zjištěn. 
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C.2.  Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném 
území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny 

Ovzduší a klima 

Dotčená lokalita na území obce Čeladná se nachází dle Quitta v klimatické oblasti MT 9. Tato 
oblast je charakterizována dlouhým, teplým, suchým až mírně suchým létem, s krátkým 
přechodným obdobím, s mírným až mírně teplým jarem i podzimem, krátkou, mírnou, suchou 
zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky (zdroj: 6). Proudící větry převažují ve směru S-J, 
průměrné rychlosti 2,5 – 7,5 m/s [3]. 

Tabulka 29: Charakteristika klimatické oblasti MT 9  

charakteristiky MT 9 

Počet letních dnů 40-50 
Počet dnů s průměrnou teplotou >10°C 140-160 
Počet mrazových dnů 110-130 
Počet ledových dnů 30-40 
Průměrná teplota v lednu ve °C -3 až -4 
Průměrná teplota v červenci ve °C 17-18 
Průměrná teplota v dubnu ve °C 6-7 
Průměrná teplota v říjnu ve °C 7-8 
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100-120 
Srážkový úhrn ve vegetačním období v mm 400-450 
Srážkový úhrn v zimním období v mm 400-450 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60-80 
Počet dnů zamračených 120-150 
Počet dnů jasných 40-50 

Kvalita ovzduší 

Území okresu Frýdek-Místek patří k lokalitám znečištěným zejména poletavým prachem, SO2 
a CO. Na znečištění se podílí zejména dálkový přenos z Třince, Paskova, Ostravy, ale i 
z vlastního Frýdku-Místku. Imise SO2 v Čeladné a okolí dosahují kolem 8-10 µg/m3, imise 
poletavého prachu 25-28 µg/m3, imise NO2 6,7 µg/m3. Tyto hodnoty pocházejí z měřicí 
stanice Bílý Kříž.  

 

Voda  

Katastr Čeladné spadá zčásti do povodí Odry (dílčí povodí Bystré), zčásti do povodí Ostravice 
(dílčí povodí Frýdlantská Ostravice a Čeladenka, dále pak Řasník, Velký potok a Černík). 
Plocha povodí je 31,13 km2. 

Kvalita vody v území takřka u všech vodotečí spadá do I. a II. třídy kvality, která je místy 
zhoršena jako důsledek rozsáhlé chatové zástavby. Část vodotečí má charakter pramenných 
horských toků.  

Přestože lokalita nespadá do aktivního záplavového území, bude tato skutečnost brána 
v úvahu a území bude proti záplavám zabezpečeno. V důsledku vysoké hladiny podzemní 
vody nebudou plánované objekty podsklepeny. Platnost SPA pro úsek toku od lokality 
Podolánky po ústí do Ostravice. 
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Ve stanici Čeladná (č.h.p. 2-03-01-022) na toku Čeladenka je průměrný roční stav 36 cm, 
průměrný roční průtok má hodnotu 0,780 m3/s. Dosud nejvyšší vodní stav 192 cm byl 
naměřen dne 7.7. 1997. Hodnota vodního stavu dne 7.9. 1996 byla 166 cm [4].  

Tabulka 30: N-leté průtoky Čeladenky ve stanici Čeladná 

n-leté průtoky: Q1 Q5 Q10 Q50 Q100 

[m3s-1] 12,1 33,0 45,5 82,9 103 

Podzemní voda je vázána na štěrkovou vrstvu. Jedná se o kolektor s průlomovou propustností. 
Hladina byla v rámci provedeného průzkumu zastižena v hloubce 3,00-3,40 m; ustalovala se v 
úrovni 2,80-3,10m p.t. Na tomto místě je ovšem nutno upozornit, že lze předpokládat i vyšší 
úrovně naražené a ustálené hladiny se sezónním kolísáním v průběhu hydrologického roku, a 
to v závislosti na aktuální srážkové situaci a průtočných stavech v korytu Čeladenky. Vzorek 
podzemní vody pro posouzení její agresivity vůči betonovým a ocelovým základovým 
konstrukcím byl odebrán z vrtu V-1 (literatura č.2). 

Podle provedeného rozboru je voda z vrtu V-1 slabě kyselá (pH 6,7), měkká (celkově 1,23 
mmol/l) a podle ČSN EN 206-1 „Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda“ 
dosahuje zjištěná koncentrace u parametru CO2 agres. limitní hodnoty pro zařazení do stupně 
agresivity XA1 (37,4 mg/l dle Heyera). Vůči oceli je pak voda podle klasifikace ČSN 03 8375 
velmi vysoce agresivní (stupeň IV.) rovněž v parametru CO2 agres. dle Heyera (literatura č.2). 

Horninové prostředí a přírodní zdroje 

Z geomorfologického hlediska zájmové území náleží do provincie Západní Karpaty, oblasti 
Západní Beskydy, do celku IXE-3 Moravskoslezské Beskydy, podcelek IXE-3A Radhošťská 
hornatina, okrsek IXE-3A-b Radhošťský hřbet. 

Geologicky náleží zájmová lokalita do oblasti godulského vývoje slezské jednotky vnějšího 
karpatského flyše. Přirozený geologický profil tvoří pod svrchní vrstvou humózní hlíny se 
svrchním drnem o mocnosti 0,20-0,40m sedimenty kvartéru reprezentované terasovými štěrky 
v údolí Čeladenky. Štěrky reprezentují hlavní vrstvu kvartéru a vrty V-1 – V-3 byly ověřeny 
až do konečné hloubky 5m. Předkvartérní podloží mezozoického stáří v dané oblasti budují 
podle údajů přehledné geologické mapy Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny 1: 100.000 
jílovce veřovických vrstev (křída), v blízkosti kontaktu s jílovci a pískovci lhoteckých vrstev 
(křída-statigrafický stupeň alb). Podložní horniny nebyly vrty provedenými během aktuálního 
průzkumu zastiženy, v rámci druhého výše citovaného archivního průzkumu byl pak povrch 
podložních hornin navrtán v úrovni 3,00-4,00m p.t. 

Terén budoucího staveniště pokrývá vrstva tvořená humózní hlínou s kořenovými systémy a 
svrchním drnem (mocnost 0,20-0,30m). Lokálně byly vrtem V-1 zastiženy hlinité navážky s 
úlomky cihel o mocnosti 0,50m. Předpokládaná úroveň základové spáry se nachází pod bází 
jak kulturní tak i násypové vrstvy, které budou v rámci výstavby odtěženy při skrývce 
(literatura č.2). 

Sesuvná území se na lokalitě nevyskytují. Potenciální registrovaný sesuv se nachází na 
pravém břehu toku Čeladenky cca 550 m východním směrem [1]. 
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Tabulka 31: Zařazení dle geomorfologického členění ČR [1]. 

provincie Západní karpaty 
subprovincie Vnější Západní Karpaty 
oblast Západní Beskydy 
celek Moravskoslezské Beskydy  
podcelek Lysohorská hornatina  
okrsek Lysohorská rozsocha  

Půda 

V nivě vodního toku Čeladenka se vyvinuly fluvizemě modální. Na fluvizemě navazují další 
půdy, jejichž vývoj je podmíněn vysokou hladinou podzemní vody: kambizemě mesobazické, 
psefitické, oglejené psefitické. V široké údolní nivě se rovněž vyvinuly pseudogleje modální. 
Pod svahy Smrku při Čeladence se vyvinula kambizem arenická [5].  

Na lokalitě záměru byl proveden hydrogeologický průzkum s rozborem vzorků.  

Terén budoucího staveniště pokrývá vrstva tvořená humózní hlínou s kořenovými systémy a 
svrchním drnem (mocnost 0,20-0,30 m). Lokálně byly vrtem V-1 zastiženy hlinité navážky s 
úlomky cihel o mocnosti 0,50 m. Realizovaným vrtem V-1 byla do hloubky 0,5 m ověřena 
vrstva navážek, jejíž výskyt je lokální. V případě vrtu V-2 a V-3 je svrchní část geologického 
profilu do hloubky 0,2-0,3 m tvořena vrstvou humózních hlín. Vrstva hlín byla také ověřena v 
podloží navážek zastižené vrtem V-1, a to v mocnosti 0,20 m. Podloží těchto vrstev je tvořeno 
vrstvou štěrkovitých zemin, které byly ověřeny až do hloubky 4-5 m pod povrchem terénu. 
Štěrková vrstva je z části zvodnělá, ustálená hladina podzemní vody je pohybuje v rozmezí 
2,8-3,1 m pod povrchem terénu (literatura č.2). 

Fauna a flóra 

Podle biogeografického členění (literatura č. 3) se území nachází v přechodné zóně mezi 
bioregionem Podbeskydským a Beskydským. Bioregiony jsou v této oblasti od sebe odděleny 
nevýznamnou hranicí. Vzhledem k umístění záměru (v centru obce) se lokalita řadí více 
k Podbeskydskému bioregionu. Bioregion je tvořen vlhkou pahorkatinou na měkkých 
sedimentech (včetně ledovcových), z níž vystupují ostře kopce pískovcového flyše. Převažuje 
4. bukový stupeň, na jižních svazích se nachází i 3. dubovo-bukový stupeň. Území je tedy 
tvořeno mozaikou hájové bioty a karpatského bukového lesa, zčásti se zde projevuje i vliv 
polonské podprovincie. Biota je obohacena řadou horských druhů, splavených ze sousedních 
Beskyd. V současnosti převažuje orná půda, hojné jsou vlhké louky, v lesích kulturní smrčiny 
se zbytky bučin. 

Dle Mapy potenciální přirozené vegetace (literatura č. 4) se lokalita nachází v mapovací 
jednotce Biková a/nebo jedlová doubrava (Luzulo albidae-Quercetum petraeae, Abieti-
Quercetum). 

Záměr nebude realizován na ZPF ani PUPFL. Záměrem budou dotčeny druhy pozemků: 
zastavěná plocha a nádvoří, zahrada a ostatní plocha.  

Předmětná lokalita je silně pozměněna antropogenní činností. Jedná se o plochu na niž je 
v současné době umístěna restaurace včetně zázemí, venkovní posezení náležející restauraci 
s menším dětským hřištěm. Zbývající plocha za budovou restaurace je v současné době 
nevyužívaná, jedná se o rumiště s výskytem ruderálních druhů rostlin. Plocha má všechny 
znaky umělého biotopu s malou ekologickou stabilitou. Okraj zájmové lokality (při kontaktu 
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se silnicí směr Podolánky) je lemován cca 18 ks vzrostlých stromů. Jedná se především o lípy, 
borovice, javory.  

Při průzkumu lokality nebyly zjištěny zvláště chráněné druhy flóry ani fauny dle zákona 
č.114/1992 Sb. o ochraně přírody. Vzhledem k charakteru biotopu se výskyt těchto druhů na 
lokalitě ani nepředpokládá. 

Nejbližší lokalitou významnou z hlediska ochrany přírody jsou vodní toky Čeladenka, popř. 
Frýdlantská Ondřejnice. V této části Moravskoslezských Beskyd je vyhlášena řada lokalit 
významných z hlediska ochrany přírody – ZCHÚ. 

V širším okolí zaujímají značnou část lesních porostů druhotné kulturní smrkové lesy. V okolí 
podmáčených ploch v blízkosti vodních toků jsou vyvinuta společenstva podmáčených 
rohozcových smrčin (Mastigobryo-Piceetum) – např. lokalita Smrk. Jejich vývoj je podmíněn 
vysokou hladinou podzemní vody a jejím zpomaleným odtokem. Stromové patro je zde 
tvořeno téměř výlučně smrkem ztepilým (Picea excelsa), místy doplněným olší šedou (Alnus 
incana), olší lepkavou (Alnus glutinosa), břízou bělokorou (Betula pendula) a jeřábem ptačím 
(Sorbus aucuparia). Chudé bylinné patro tvoří sedmikvítek evropský (Trientalis europaea), 
kapraď rozložená (Dryopteris dilatata), třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa), brusnice 
borůvka (Vaccinium myrtillus), pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium), metlička 
křivolaká (Avenella flexuosa), metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa), žebrovice různolistá 
(Blechnum spicant) a kýchavice bílá Lobelova (Veratrum album subsp. lobelianum). 
Mechové patro je bohatě vyvinuto, převažují rašeliníky (Sphagnum sp. div.) a ploníky 
(Polytrichum sp. div.). 

Na sušších světlejších stanovištích na neobdělávaných plochách (např. v Podolánkách) je 
možno nalézt druhy, jako jsou kamzičník rakouský (Doronicum austriacum), náprstník 
velkokvětý (Digitalis grandiflora), sasanka hajní (Anemonoides nemorosa), hořec tolitovitý 
(Gentiana asclepiadea) a bika lesní (Luzula sylvatica). Místně se zlomkovitě zachovala 
společenstva blízká rašelinným smrčinám (Sphagno-Piceetum) s rosnatkou okrouhlolistou 
(Drosera rotundifolia) a brusnicí brusinkou (Rhodococcum vitis-idaea). V bylinném patře lze 
dále nalézt např. violku bahenní (Viola palustris), škardu bahenní (Crepis paludosa), blatouch 
bahenní (Caltha palustris), plavuň pučivou (Lycopodium annotinum), vranec jedlový 
(Huperzia selago), ostřici ježatou (Carex echinata), ostřici obecnou (Carex nigra), prstnatec 
Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii) a přesličku lesní (Equisetum sylvaticum). 

Ekosystémy 

Záměr se připravuje na parcelách, které jsou vedeny jako zastavěná plocha a nádvoří, zahrada 
a ostatní plocha. Terénním průzkumem bylo zjištěno, že plocha je využívána především jako 
zázemí restaurace, popř. venkovní posezení, většina plochy však využívaná není. Celkově 
lokalita neplní z ekologického hlediska významnou funkci. 

Záměr se nedotkne ekosystému vodního toku Čeladenka ani ekosystému vodního toku 
Frýdlantské Ondřejnice. 
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Krajina 

Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa 
či oblasti, má být chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy 
do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mají být prováděny pouze s 
ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních 
dominant krajiny, harmonického měřítka a vztahů v krajině. 

Dotčená lokalita se nachází dle literatury č. 3 v přechodné zóně mezi bioregionem 
Podbeskydským a Beskydským. Vzhledem k umístění záměru (v centru obce) se lokalita řadí 
více k Podbeskydskému bioregionu. Pro zdejší krajinu je typický průběh historického vývoje 
kdy zde byly značně redukovány lesy ve prospěch lignikultur smrku. 

Většina katastru obce Čeladná je hornatá, pokrytá lesy a loukami. Obcí protékají řeky 
Čeladenka a Frýdlantská Ondřejnice. Záměr je umístěn na rozcestí kde se údolí Čeladenky 
odděluje od hlavního údolí mezi vrcholy Ondřejník a Smrk, resp. Velká Stolová. Dominantně 
ve zdejší krajině působí především reliéf terénu. Za technickou dominantu lze potom 
považovat sídla jako celek, popř. komunikace. Lze konstatovat, že zdejší krajina mimo sídla 
je krajinou harmonickou, v sídlech se potom jedná o krajinu antropickou. Dotčená lokalita se 
nachází v centru obce. Zástavba obce je více méně souvislá. Charakter zástavby obce 
v posledních letech doznal významných změn, řada domů byla rekonstruována, resp. zde 
vznikly nové moderní stavby. Typickým příkladem je přestavění původní továrny, kde 
později byla vojenská kasárna, na náměstí s moderní bytovou zástavbou. Posuzovaný záměr 
je jedním z mnoha moderních projektů situovaných v této obci. 

Velmi zásadní význam pro vnímání krajiny, krajinného rázu má vegetace. V rámci přípravy 
záměru bylo vykáceno 10 ks dřevin a keřové porosty (blíže viz Příloha č. 5), které budou 
následně nahrazeny novou výsadbou. Plochy kolem novostavby budou upraveny plochami 
trávníků a výsadbami ve formě okrasných travin a stromů. Na lokalitě byly zachovány 
vzrostlé stromy, které nejsou v kolizi s novou výstavbou (viz Příloha č. 4). Plochy ÚSES a 
VKP se na lokalitě nenacházejí. 

Záměr předpokládá vybudování multifunkčního domu a bytového domu, tyto stavby navazují 
na projekt vybudování apartmánového domu, který však není předmětem posouzení. 
Multifunkční dům má celkem čtyři podlaží, objekt je rozdělen na dvě části – část 
dvoupodlažní a hlavní trakt budovy čtyřpodlažní. Bytový dům má čtyři podlaží. Poslední 
podlaží multifunkčního i bytového domu je vždy navrženo jako ustupující, s nízkými 
valbovými střechami. Střecha předposledního podlaží je navržena vždy jako plochá, 
s využitím pro terasy přilehlých bytů. Architektonické řešení je patrné z přílohy č. 7. Hlavní 
trakt multifunkčního domu je vyveden v bílé fasádě, odskakující hmota potom v dřevěném 
obkladu. Dvoupodlažní část je odlehčena prosklením s plochou střechou ve spádu. Bytový 
dům je navržen stejně jako hlavní trakt multifunkčního domu, byty v prvním podlaží mají 
přiléhající zahrádky. Projekt počítá s vybudováním 4 garáží a 66 parkovacích stání. 

V nejbližším okolí zájmové plochy se nacházejí především rodinné domy. V poslední době se 
v obci začínají stavět nové moderní budovy s obdobným architektonickým řešením jako mají 
posuzované stavby. Lze konstatovat, že stavby takového charakteru postupně přetvářejí ráz 
zdejší podhorské obce. Jedná se však o změnu plánovanou, posuzované stavby pouze 
pokračují v takto nastaveném trendu. 
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁM ĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A                  
NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 

D.1.  Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a 
významnosti 

1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů 

Vliv fyzikálních faktorů 

Hluk působí na zdraví škodlivě hned několika způsoby. Velmi vysoké hladiny hluku 
poškozují sluch, nižší hladiny ovlivňují řídící systémy v našem těle jak na nervové, tak na 
hormonální, biochemické a buněčné úrovni a například zcela určitě spolupůsobí na vzniku a 
zhoršování vysokého krevního tlaku. Hluk interferuje s některými činnostmi, zhoršuje 
pozornost, narušuje zdravý spánek a ovlivňuje pohodu lidí. 

V současnosti dochází k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického 
tlaku pro hluk z dopravy na hlavních komunikacích v denní i v noční době. S ohledem na 
hladiny dopravního hluku (62 dB den a 53 dB noc) lze očekávat u 10 % obyvatel bydlících 
v dané lokalitě pocity rozmrzelosti. Tato situace se posuzovanou výstavbou nezhorší.  

Podle dostupných informací viz kapitola B.III.5, lze očekávat, že hluková situace se po 
realizaci záměru prakticky nezmění. Příspěvek zdrojů hluku multifunkčního a bytového domu 
k expozici hlukem je nevýznamný, nepředpokládá se překročení hygienických limitů a 
zdravotní rizika vlivů hluku na obyvatele nejbližší zástavby budou rovněž nevýznamná.  

Vzhledem k časově omezenému období stavebních prací viz D.4, které budou probíhat pouze 
v denní době, lze předpokládat, že samotná výstavba multifunkčního a bytového domu 
nebude mít významný negativní vliv na zdraví obyvatel, bydlících v blízkosti posuzovaných 
staveb. 

Posouzení vlivu chemických škodlivin 

Vzhledem k fyzikálně-chemickým vlastnostem látek emitovaných v důsledku provozu obou 
domů a jejich nízkým hmotnostním tokům lze předpokládat, že imisní příspěvek vzhledem 
k intenzivnímu provozu na stávající komunikaci bude nízký a obyvatelé žijící v 
bezprostředním okolí nebudou negativně ovlivněni emisemi automobilů či emisemi 
z plynových kotelen. Rovněž nedojde k ovlivnění míry zdravotních rizik. Zvyšující se 
intenzita dopravy přesto může vést k nárůstu TZL, NOX, CO, CO2, benzenu a také VOC. 

Riziko NO2 

Oxid dusičitý je produktem každého spalovacího procesu. Patří také k nejvýznamnějším 
škodlivinám výfukových plynů. Jedná se o plyn dusivého zápachu, který je čichově patrný od 
koncentrací 200–400 µg.m-3. Účinky vyšších koncentrací na lidský organizmus jsou 
chronické a 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.  

Riziko benzenu 

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. 
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Z výsledků výpočtů uvedených v kap. B.III.1 vyplývá, že provoz hodnocených domů včetně 
vyvolané dopravy zvyšuje emisní toky řádově o 1 % vzhledem k umístění záměru a 
s přihlédnutím na moderní technologii plynových kondenzačních kotlů s regulačním 
systémem minimalizujícím množství emisí ze spalování zemního plynu. 

Posouzení vlivu biologických faktorů 

Navrhovaná stavba nebude představovat zdroj žádných organismů. 

Posouzení socioekonomických faktorů 

Vzhledem k plánovanému rozsahu hodnocené stavby nelze očekávat významné negativní 
sociální a ekonomické důsledky. Jako pozitivní důsledky lze očekávat vznik několika nových 
pracovních míst pro provoz restaurace. Multifunkční a bytový dům rovněž poskytnou kvalitní 
životní prostředí pro své budoucí obyvatele. 

Posouzení socioekonomických faktorů 

Vliv plánovaného záměru na život místních obyvatel lze charakterizovat jako pozitivní. 
Plánované domy jsou součástí záměru, který společně s apartmánovým domem budou plnit 
funkci bydlení. Právě funkce bydlení je na území obce Čeladná v posledních letech 
naplňována výstavbou domů tohoto typu. Místní obyvatelé mohou rovněž nalézt pracovní 
příležitost v plánované restauraci popř. v komerčních prostorech. Dle územního plánu obce 
Čeladná je záměr v souladu s územně plánovací dokumentací obce. 

Vzhledem k plánovanému rozsahu hodnoceného záměru lze očekávat pozitivní sociální a 
ekonomické důsledky. Jako pozitivní důsledky lze brát vznik cca 40 nových pracovních míst 
v důsledku provozu plánované restaurace a komerčních ploch multifunkčního domu.  

Negativní vlivy mohou být spojeny s riziky souvisejícími s nárůstem počtu obyvatel a 
návštěvníků. Na lokalitě dojde k navýšení dopravní zátěže. Negativně může být vnímána i 
činnost spojená s výstavbou domů. Jiné negativní vlivy na obyvatele se nepředpokládají. 

Kladné vlivy se projeví nejen vybudováním nového zázemí pro nové obyvatele obce i turisty. 
Ve vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení plánovaného záměru ze dne 28.1. 
2008 obec Čeladná vydala souhlasné stanovisko s několika podmínkami. Jednou z podmínek 
se žadatel zavázal uzavřít smlouvu o poskytnutí peněžitého příspěvku na budování návazné 
infrastruktury obce Čeladná a následně uhradit tuto částku, nejpozději však do vydání 
stavebního povolení. 

2. Vlivy na ovzduší a klima 

Na základě dostupných podkladů předpokládáme, že vlivy na ovzduší nebudou v důsledku 
provozu hodnocené stavby významné. Toto tvrzení se vztahuje jak na provoz obou budov, tak 
i na dopravu spojenou s výstavbou a provozem. Problematické z pohledu kumulativních vlivů 
z dopravy, se jeví spíše rychlý rozvoj lokality a atraktivita dané lokality jak z pohledu 
bydlení, tak z pohledu rozvoje volnočasových lokalit. 

Negativně může působit rozvoj lokality a tím i zvyšovaní další dopravní zátěže jak z hlediska 
imisí, tak z hlediska hluku, vibrací z projížděných nákladních automobilů. Každý další záměr, 
umístěný v k.ú. Čeladná by měl být zhodnocen z hlediska možných kumulativních vlivů 
z dopravy. 

Stávající množství emisí znečišťujících látek se v souvislosti s provozem záměru zvýší 
maximálně o 1 % vzhledem k umístění záměru a s přihlédnutím na moderní technologii 
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plynových kondenzačních kotlů společnosti Viessmann s regulačním systémem 
minimalizující množství emisí ze spalování zemního plynu. 

V okolí hodnoceného záměru proto nelze předpokládat překračování imisních limitů 
v důsledku výstavby a provozu posuzované stavby. 

Klimatické změny se v souvislosti s výstavbou a provozem záměru nepředpokládají 

3. Vlivy na hlukovou situaci 

Z výsledků výpočtu, provedených v  hlukové studii je patrné, že v okolí silnice II/483 jsou 
hygienické limity pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích překročeny. Vzhledem ke 
skutečnosti, že v pásmu nadlimitních hladin je situován projektovaný multifunkční objekt 
s bytovými jednotkami, je nutno tyto byty chránit osazením oken vyšší třídy zvukové izolace. 

Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro stacionární zdroje nebude u 
stávající zástavby rodinných domů překročen. U nově budovaných staveb (multifunkční 
objekt a bytový dům) budou hladiny pravděpodobně těsně podlimitní. Tento stav je způsoben 
poměrně stísněným prostorem pro vedení účelových komunikací a umístění požadovaného 
počtu parkovacích stání.  

Hodnocení výsledků hlukové studie platí za následujících předpokladů: 

 

1. Okenní otvory bytů situovaných k silnici II/483 budou osazeny okny vyšší třídy 
zvukové izolace; 

2. Restaurace v multifunkčním objektu bude provozována pouze v denní době; 

3. Hladina akustického tlaku v místnostech restaurace nesmí překročit 85 dB; 

4. Akustický výkon žádného z instalovaných zařízení nesmí přesáhnout 70 dB. 
Zařízení s vyššími parametry musí být na tuto hodnotu utlumena; 

5. Práce s těžkou stavební technikou budou omezeny na max. 6 hodin v průběhu 
osmi na sebe navazujících hodin v denní době.  

Hluk v chráněném vnitřním prostoru staveb 

Dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací § 10, odst. 2 a 3. se hygienický limit v maximální hladině akustického tlaku A v 
chráněném vnitřním prostoru staveb se stanoví: - pro hluky šířící se ze zdrojů uvnitř budovy 
součtem základní maximální hladiny akustického tlaku LAmax = 40 dB a korekcí 
přihlížejících k využití prostorů a denní době podle přílohy č. 2 tohoto nařízení; - pro hluky 
pronikající zvenčí součtem základní hladiny ekvivalentní akustického tlaku LAeq.T = 40 dB 
a korekcí přihlížejících k využití prostorů a denní době podle přílohy č. 2. 
korekce: - 10 dB .....  noční doba 

Na základě výsledků uvedených v tab. č. 14 hlukové studie lze konstatovat, že vlivem 
automobilového provozu na silnici II/483, za dodržení podmínek uvedených v kap. 8, v 
chráněném vnitřním prostoru staveb: a) nedojde k překročení hygienického limitu v 
ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluky pronikající zvenčí v denní i v noční době. 

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 = 
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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. 11 až 13 hlukové studie lze konstatovat, že za 
současného stavu: 

a) dochází k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk 
z dopravy na hlavních komunikacích v denní i v noční době. 

Vlivem výstavby hodnoceného záměru, v chráněném venkovním prostoru, definovaném v 
souladu s § 30, odst.3) zákona 258/2000 Sb.: 

a) bude nadále překročen hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk 
z dopravy na hlavních komunikacích v denní i v noční době. 

b) pravděpodobně dojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického 
tlaku pro hluk ze stacionárních zdrojů v osmi nejhlučnějších hodinách v denní době. 
Překročení je pravděpodobné pouze v době provozu těžké stavební techniky (demolice, 
hloubení základových jam) Zde bude nutno provést organizační opatření pro omezení 
provozní doby těžké stavební techniky na 6 hodin po dobu osmi na sebe navazujících hodin.  

V období provozu hodnoceného záměru, za dodržení podmínek uvedených v kap. 8, v 
chráněném venkovním prostoru, definovaném v souladu s § 30, odst.3) zákona 258/2000 Sb.:  

a) bude nadále překročen hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk 
z dopravy na hlavních komunikacích v denní i v noční době. 

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

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

4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Odpadní vody budou svedeny do obecní kanalizace. 

Závadné látky se v odpadních vodách vyskytovat nebudou. V případě havárie vozidla na 
komunikaci a zpevněných plochách bude další postup řešen podle havarijního plánu.  

Výskyt nečistot se předpokládá především ve splaškové vodě z kuchyně a dešťové vodě z 
parkovacích ploch. Splašková voda z kuchyně bude pročištěna odlučovačem tuků. Dešťová 
voda odváděna ze zpevněných ploch parkoviště bude pročištěna odlučovačem ropných látek. 
Dešťová voda ze střech bude mechanicky čištěna lapači střešních splavenin. Dešťové vody 
z parkovišť a střech nebudou napojeny na splaškovou kanalizaci, ale budou napojeny na 
vsakovací objekty s odlučovači ropných látek. 

Splaškové vody budou svedeny do obecní kanalizace. Vlivem provozu se ohrožení povrchové 
ani podzemní vody nepředpokládá. 

Na ploše plánovaného záměru nehrozí zatopení při vysokých povodňových stavech. 
Vzhledem k výšce hladiny podzemní vody a silně balvanitému podloží nebudou zájmové 
objekty podsklepeny. 
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5. Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje 

Vlivy záměru na jmenované systémy budou nevýznamné. Hydrogeologické charakteristiky 
podloží se nezmění. 

Plocha pozemku investora je 8780 m2. Realizace záměru je bez požadavku na zábor ZPF dle § 
9, odst. 2, písm. a) bod 5 zákona 334/1992 Sb. o ochraně ZPF. 

Při stavebních pracích bude shrnuta z plochy pozemku svrchní vrstva zeminy (do 20 cm). 
K trvalé deponii bude přesunuto cca 590 m3 zeminy z výkopů. Mezideponie ornice a zeminy 
bude zřízena na pozemku investora mimo plochu staveniště. Po ukončení stavby bude ornice 
rozprostřena na zbývající ploše pozemku investora a plocha ozeleněna. Součásti záměru bude 
také výsadba nových dřevin (místního původu) a další zahradní úpravy. Lokalita není 
ohrožena půdní erozí. 

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.  

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 

Dřeviny, které se nacházejí v místech plánované realizace záměru byly na jaře 2008  
vykáceny. Jednalo se o druhy: javor klen, jasan ztepilý, lípa srdčitá, javor mléč. Dále byly 
odstraněny keřové porosty tvořené: bezem černým, javorem mléčem, dřínem obecným, lískou 
obecnou a břízou pýřitou. Zároveň byla tímto rozhodnutím stanovena náhradní výsadba na 
parcelách č. 112/1, 112/2 a st. 21/1. Náhradní výsadba bude provedena dle rozsahu a 
doporučení Přílohy č. 5. 

Vlivy na faunu se v průběhu provozu areálu nepředpokládají. Při stavbě záměru může dojít 
k usmrcení především bezobratlých, ptáků a drobných savců.  

Záměr nebude mít vliv na biotop vodního toku Čeladenka. K možnému ovlivnění fauny a 
flóry vázané na nedaleký tok Čeladenky může dojít při nestandardních stavech, resp. při 
nedodržení opatření stanovených v kapitole D.4. 

Realizací záměru nedojde k zásahu do významných krajinných prvků. 

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.). Doporučujeme bezprostředně po 
ukončení stavby ozelenění opuštěných ploch a monitoring výskytu těchto 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 

Vzhledem k významnosti změn, které v obci v posledních letech probíhají, by bylo vhodné 
posoudit komplexně vliv na krajinný ráz (KR) přednostně při tvorbě nového územního plánu 
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obce, nikoliv provádět hodnocení vlivu na KR pro jednotlivé záměry separátně. Takto 
zpracované hodnocení by mělo stanovit regulativa pro výstavbu z hlediska ochrany KR. 

Přesto je jisté, že výstavbou dojde ke změně rázu této části obce, např. zbouráním restaurace 
Na Rozcestí a jeho nahrazením novou vícepatrovou výstavbou. Plánovaný záměr bude 
vytvářet kontrast mezi sousedními objekty určenými převážně k individuálnímu bydlení. 
Záměr však bude svým charakterem pokračovat v „nově nastaveném trendu“ změny 
charakteru obce. 

Záměr bude v kontrastu s nejbližší stávající okolní zástavbou a současně bude významně 
přispívat k již zmiňované změně charakteru obce. Z hlediska krajinného rázu není záměr 
nepřijatelný. Investor provedl opatření ke zmírnění vlivu na KR tím, že z původně 
navrhované varianty pětipodlažního multifunkčního domu odstoupil, resp. snížil výšku stavby 
na čtyři podlaží a počet venkovních parkovacích stání omezil na nezbytné minimum. 

8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Vliv na hmotný majetek a kulturní památky se nepředpokládá. 

 

D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 
Dotčené území neleží uvnitř žádného chráněného území. 

Díky vhodné poloze navrhovaného záměru v centru zastavěné části území obce Čeladná, 
nebyly proti záměru vzneseny žádné vážnější připomínky. 

V důsledku výstavby multifunkčního a bytového domu již bylo na ploše výstavby vykáceno 
10 ks dřevin. Mimo plochu výstavby byly stromy ponechány a budou součástí plánovaného 
záměru (viz fotosimulace). 

Výstavbou multifunkčního a bytového domu bude podpořena především funkce bydlení 
v obci. Současně bude podpořena i dosavadní návštěvnost a atraktivita obce. Na území obce 
Čeladná se nachází množství stezek hojně využívaných jak cyklisty tak pěšími turisty z 
ostravsko - karvinské aglomerace. Realizací samotného záměru se nepředpokládá negativní 
ovlivnění podmínek života obyvatel obce.  

Výstavba a provoz multifunkčního a bytového domu nebude mít negativní vliv na zdraví 
obyvatel, bydlících v těsné blízkosti posuzované lokality. Hygienický limit akustického tlaku 
pro stacionární zdroje nebude u stávající zástavby rodinných domů překročen. Lze očekávat, 
že hluková situace se po realizaci záměru nezmění. Příspěvek nových staveb k expozici 
hlukem nebude významný. Nepředpokládá se překročení hygienických limitů a zvýšení 
zdravotních rizik vlivů hluku na obyvatele nejbližší okolní zástavby. 

Stávající množství emisí znečišťujících látek se v souvislosti s provozem záměru zvýší 
maximálně o 1 % vzhledem k umístění záměru a s přihlédnutím na moderní technologii 
plynových kondenzačních kotlů s regulačním systémem minimalizující množství emisí ze 
spalování zemního plynu. V okolí hodnoceného záměru nelze předpokládat překračování 
imisních limitů v důsledku výstavby a provozu posuzované stavby.  

Negativně může působit další rozvoj lokality a tím i zvyšovaní dopravní zátěže jak z hlediska 
imisí, tak z hlediska hluku a vibrací z projíždějících nákladních automobilů. 

Navrhovaná stavba nepředstavuje zdroj žádných organismů. 

Zřízení a provoz restaurace a komerčních ploch v prostorách multifunkčního domu pozitivně 
ovlivní zaměstnanost v obci. 
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Celkově lze výstavbou obytných domů, restaurace, komerčních ploch, parkovacích míst a 
komunikace očekávat pozitivní ovlivnění životních podmínek obyvatel obce. Nutno 
předpokládat, že dojde k růstu pracovních příležitostí v rámci funkce bydlení i navazujících 
služeb pro turisty. Vlivy způsobené výstavbou i provozem multifunkčního domu a bytového 
domu na zdraví obyvatel budou nevýznamné. 

 

D.3.  Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní 
hranice  

Hodnocený záměr nebude mít nepříznivé vlivy přesahující státní hranice. Naopak může i 
zahraničním návštěvníkům zejména ze Slovenska a Polska nabídnout nové možnosti 
stravování v restauraci a služby komerčních ploch multifunkčního domu. 
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D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů 

Opatření lze rozdělit do několika oblastí:  

1. Technická opatření: 

• Hlavní technická opatření k minimalizaci nebo eliminaci negativních vlivů na životní 
prostředí plynou ze zákonných předpisů. Navrhované technologické zařízení je na 
vysoké technické úrovni (z technického i ekologického hlediska); 

• akustický výkon žádného z instalovaných zařízení nesmí přesáhnout 70 dB. Zařízení 
s vyššími parametry musí být na tuto hodnotu utlumena. Počet těchto zařízení je u 
bytového domu max. 3 a u multifunkčního objektu max. 5; 

• hluk ze vzduchotechnických zařízení nesmí ve spektrální charakteristice vykazovat 
tónovou složku; 

• restaurace v multifunkčním objektu bude provozována pouze v denní době a není 
možné zde pořádat hlučné hudební produkce (diskotéky, taneční zábavy…). Hladina 
akustického tlaku v místnostech restaurace nesmí překročit hodnotu 85 dB; 

• okenní otvory bytů situovaných k silnici II/483 budou osazeny okny vyšší třídy 
zvukové izolace. Přesné výpočty neprůzvučnosti oken je nutno provést na základě 
změřených ekvivalentních hladin dopravního hluku na dané lokalitě a na základě 
definitivní projektové dokumentace (přesné rozměry místností a okenních otvorů); 

• veškerá činnost bude prováděna v souladu se schválenou projektovou dokumentací a 
s platnými právními předpisy České Republiky; 

• dodržení veškerých dohod a nařízení investora, uživatele a ostatních zainteresovaných 
orgánů a organizací; 

• podzemní energetické telekomunikační, vodovodní a kanalizační sítě v prostoru 
staveniště se vyznačí polohově a výškově před předáním staveniště; 

• nebezpečná místa staveniště se dle potřeby zabezpečí, nebo označí výstražnými nápisy 
a zajistí proti přístupu nepovolaných osob; 

• provedou se taková opatření, která zabrání při provozu a plnění pohonných hmot 
mechanizmů a dopravních prostředků úniku ropných látek do zeminy a podzemních 
vod v ochranných pásmech vodních zdrojů pitné vody; 

• případné větší úniky ropných látek nebo PHM je nutné považovat za havárii; pak bude 
kontaminovaná zemina vybrána, uložena do zvláštních nádob a likvidována ve 
spalovně; havárii je nutné nahlásit na obecní úřad; 

• zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků; 

• TKO ze zařízení staveniště budou vysypány do popelnice, kterou stavební firma bude 
odvážet; 

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

• navrhnout vhodné ozelenění areálu v souladu s přírodními prvky v území; 

• všechny stavby budou mít výšku odpovídající max. čtyřem patrům. 
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2. Opatření v období přípravy záměru: 

• V průběhu stavebních prací bude používána pouze mechanizace v perfektním 
technickém stavu;  

• konzultace postupu stavebních prací s příslušným stavebním úřadem; 

• kmeny zeleně, které nebudou skáceny a mohly by být provozem ze stavby ohroženy, 
budou chráněny dřevěným či jiným bedněním. 

3. Opatření v průběhu výstavby záměru: 

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

• práce s těžkou stavební technikou budou omezeny na max. 6 hodin v průběhu osmi na 
sebe navazujících hodin v denní době; 

• v rámci plánu organizace výstavby navrhnout přístupové cesty na staveniště tak, aby 
byly minimalizovány průjezdy dopravní obsluhy stavby územím s obytnou zástavbou; 

• organizací výstavby a optimalizací jednotlivých kroků bude doba výstavby zkrácena 
na nezbytné minimum; 

• nakládání s odpady ze stavební výroby bude v souladu s příslušnými předpisy; 

• na staveništi bude zakázáno spalovat jakékoliv látky znečišťující ovzduší; 

• přepravní prostředky určené k odvážení odpadu budou zakryty plachtou, tak aby 
nedocházelo k unikání odpadu do okolního prostředí; 

• pokud by v průběhu přepravy došlo k úniku stavebního odpadu, bude znečištění 
neprodleně odstraněno; 

• přepravní prostředky budou před výjezdem ze staveniště očištěny; 

• prašnost bude snížena včasným čištěním vozovek a kropením vodou při manipulaci se 
sypkými materiály; 

• při provádění prašných stavebních činností, zejména v suchém a větrném počasí, bude 
minimální prašnost docílena skrápěním ploch emitujících prach; 

• ochranu před možným znečištěním ropnými látkami bude řešit havarijní řád; 

• motory nákladních vozidel, kompresory a jiné hlučné stroje se budou vypínat vždy, 
když nebudou používány; 

• extrémně hlučné operace se nebudou provádět v souběhu, bude-li to technologicky 
možné; 

4. Opatření při provozu: 

• Sadové úpravy a veřejná zeleň bude dána architektonickým řešením areálu, dopravním 
řešením, vedením inženýrských sítí a jejich ochranných pásem; 

• bezprostředně po ukončení stavby provést ozelenění opuštěných ploch (narušený 
půdní kryt, terénní úpravy, deponie zemin apod.) a provést monitoring výskytu 
nepůvodních invazních druhů rostlin spojený s jejich likvidací; 

• při náhradní výsadbě přednostně využívat domácí druhy dřevin (lípa, dub, jeřáb, třešeň 
ptačí, líska, brslen, svída krvavá). V dalším stupni projektové dokumentace bude 
příslušnému úřadu předložen ke schválení projekt náhradní výsadby; 
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• zajištění následné péče minimálně 5 let po výsadbě;  

• výsadba se určuje na pozemcích žadatele: parcelní čísla: 112/1, 112/2, 21/1; 

• dodržovat důsledně podmínky vyjádření všech dotčených orgánů a organizací; 

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

5. Obecná doporučení 

• Moderní výstavbu se doporučuje situovat pouze do hlavního údolí, ve které leží jádro 
obce Čeladná. Vzhledem k charakteru krajiny se nedoporučuje umisťovat obdobné 
moderní stavby do údolí Čeladenky. 

 

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

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 dodrženy 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 únoru 
2007. Rozdíl výpočtu a naměřené hodnoty byl -0,8 dB v porovnání s naměřenou hodnotou. 
Kalibrace pro dopravní hluk byla provedena v lednu 2007. Rozdíl výpočtu a naměřené 
hodnoty byl +0.4 dB v porovnání s naměřenou hodnotou. 

V daném případě je současně hodnocen hluk ze stacionárních zdrojů a hluk dopravní (doprava 
po účelových komunikacích. 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 
vybavením použit model vycházející z akustických výkonů zdrojů, jejich umístění a 
směrovosti. 

Výpočty dopravního hluku a hluku z provozu hodnoceného záměru byly provedeny 
programovým vybavením Hluk+ v. 7.16, sériové číslo 6012 na podkladu katastrální mapy 
lokality. 

Automobilový provoz na silnici II/483 byl odvozen z výsledků celostátního sčítání dopravy 
v r. 2005, s použitím koeficientů „Výhledu růstu počtu vozidel, proběhů a dopravních výkonů 
- 2005 – 2040“. 

Při zpracování oznámení se vycházelo z dostupných podkladů, a podkladů poskytnutých do 
12.5. 2008. Zájmová oblast, kde dojde k realizaci záměru, je dostatečně prozkoumána. 
Podklady získané během zpracování oznámení byly ověřeny, příp. zaktualizovány.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ 

Vzhledem k tomu, že plánovaný záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací obce 
Čeladná, není možno nulovou variantu považovat za řešení situace. Zájmová plocha se 
nachází v urbanizovaném území v zóně bydlení, kde lze umístit mj. stavby pro bydlení – 
rodinné i bytové domy, stavby pro obchod, služby, stravování, ubytování, administrativu a 
zdravotnictví, stavby technického vybavení pro obsluhu zóny, obslužné komunikace, 
parkoviště, chodníky a nezbytné manipulační plochy.  

Vzhledem ke skutečnosti, že pro výstavbu apartmánového domu již bylo vydáno stavební 
povolení, není nulová varianta zohledněna. V případě nulové varianty hodnoceného záměru 
bude postaven na zájmové ploše investora apartmánový dům, parkovací plocha a obslužná 
komunikace. Hodnocený záměr navazuje na projekt apartmánového domu a jeho zázemí. 
Záměrem je preferovat rozvojové aktivity v této oblasti tak, aby nedocházelo k dopadům na 
místní obyvatelstvo ani na chráněné části území. 

V prvních fázích zpracování oznámení byl posuzován záměr, ve kterém měl multifunkční 
dům navržen 5 pater. Na základě připomínek ČIŽP byla projektová dokumentace upravena a 
multifunkční dům byl snížený o jedno patro. V důsledku této změny ubylo 6 bytů a 
15 parkovacích stání. Na úkor sklepních prostor v přízemí bylo navrženo jedno garážované 
parkovací místo navíc. Celkový počet parkovacích stání se tak v projektu snížil z původního 
počtu 85 na současných 70 míst (45 parkovacích míst pro multifunkční dům a 25 míst pro 
dům bytový). Vybavení kotelen se nezměnilo. Rozhodnutí snížit multifunkční dům o jedno 
patro povede především ke snížení vlivů na krajinný ráz podhorské obce Čeladná. V důsledku 
úbytku automobilů však došlo i ke snížení ostatních vlivů např. na hlukovou situaci, na 
ovzduší, na dopravu. 

Záměr „Novostavba multifunkčního domu a bytového domu“ je řešen v jediné předkládané 
variantě. 

 

 

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

Příloha č. 1 Vyjádření stavebního úřadu Čeladná k záměru ze dne 15.1. 2008 

Příloha č. 2 Vyjádření KÚ Moravskoslezského kraje k Natura 2000 ze dne 21.1. 2008 

Příloha č. 3 Širší vztahy 

Příloha č. 4 Situace „Novostavba multifunkčního a bytového domu“ 

Příloha č. 5 Rozhodnutí o kácení dřevin, obec Čeladná ze dne 12.12. 2007 

Příloha č. 6 Hluková studie 

Příloha č. 7 Fotosimulace multifunkčního a bytového domu 

Příloha č. 8 Vyjádření dopravního inspektorátu Policie ČR
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU 

Obsahem této kapitoly je stručné shrnutí informací uvedených v tomto oznámení, tzn. popis 
záměru, hlavní očekávané vlivy na životní prostředí a případná opatření k jejich zmírnění. 
Oznámení záměru má upřesnit obsah a rozsah vyhodnocení jednotlivých vlivů na složky 
životního prostředí. 

Investiční záměr „Novostavba multifunk čního domu a bytového domu“ spočívá 
v rozšíření ploch určených k bydlení na území obce Čeladná. Záměr zahrnuje vybudování 
multifunkčního domu a bytového domu, obslužných komunikací, zpevněných ploch a 
přípojek sítí k objektům. Jedná se o novostavbu trvalého charakteru. Plocha pozemku 
investora je 8 780 m2. Součástí multifunkčního domu bude i restaurace s kapacitou 64 míst a 
komerční plochy, které rozšíří stávající služby restaurantu Na Rozcestí i obce celkově. 
V 1. patře budou umístěny prodejny nepotravinářského zboží a v 2. patře bude fitcentrum se 
zázemím (masáže, malá tělocvična, odpočinková část). Realizace záměru přímo vytvoří cca 
40 nových pracovních míst. 

Součástí multifunkčního domu bude část komerční a část bytová ve složení 13 bytů kategorie 
2+kk, 3+kk, 4+kk, technického zázemí včetně sklepů, 4 garáží, celkem 45 parkovacích stání, 
z toho 3 pro imobilní občany. Plocha zastavěná multifunkčním domem bude 955 m2. Celková 
plocha komunikací a zpevněných ploch pro multifunkční dům bude 1 363 m2. Součástí 
bytového domu bude 22 bytů kategorií 1+kk, 2+kk a 3+kk, technické zázemí včetně sklepů, 
25 parkovacích stání, z toho 2 pro imobilní občany. Bytový dům bude stát na ploše 502 m2. 
Celková plocha komunikací a zpevněných ploch pro bytový dům bude 369 m2. 

Lokalita se nenachází v žádném chráněném území. Realizací záměru nedojde k ovlivnění 
území soustavy NATURA 2000. Vzhledem k umístění a rozsahu záměru a doporučeným 
kompenzačním opatřením lze předpokládat, že ovlivnění biotické složky životního prostředí a 
ekosystémů posuzovanou stavbou bude nevýznamné. Na předmětné ploše nejsou žádné 
segmenty ÚSES, ochranná pásma (kromě technických – např. komunikace apod.), objekty 
historického významu. Rovněž zde nebyly pozorovány nebo zjištěny chráněné druhy rostlin a 
živočichů. 

Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací obce Čeladná. 

Očekává se, že realizací záměru nebudou narušeny podmínky života obyvatel obce Čeladná. 

Jednotlivé složky životního prostředí ani obyvatelstvo nebudou realizací záměru významně 
ovlivněny; záměr je z hlediska environmentální zátěže i z hlediska ochrany veřejného zdraví 
přijatelný. V hodnocení pravděpodobných vlivů lze očekávat převahu kladných vlivů tohoto 
záměru (příchod nových obyvatel do obce, zlepšení zázemí obce Čeladná pro turisty). 

Pro zajištění únosnosti provozování domů je nutno respektovat podmínky stanovené v 
kapitole D.4 tohoto oznámení. 

Imisní příspěvek bude zanedbatelný a obyvatelé žijící v bezprostředním okolí areálu 
obchodního centra nebudou negativně ovlivněni. Vlivy na ovzduší budou málo významné. 

Vzhledem k zabezpečení provozu multifunkčního i bytového domu proti znečištění podzemní 
vody, půdy, horninového prostředí a přírodních zdrojů se nepředpokládá vliv záměru na 
jmenované systémy. 

Multifunkční dům a bytový dům budou splňovat všechny současně platné normy v průběhu 
výstavby i provozu.
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Tabulka 32: Schématický přehled míry ovlivnění dotčených oblastí plánovaným 
záměrem výstavby multifunkčního a bytového domu 

oblast ovlivnění způsob ovlivnění 

obyvatelstvo včetně sociálně 
ekonomických vlivů 

Záměr se projeví pozitivně rozšířením pracovních příležitostí (cca 40 
nových pracovních míst v rámci poskytovaných služeb v restauraci a 
komerčních plochách). 

narušení faktorů pohody Narušení faktoru pohody bude spojeno s mírným navýšením dopravy 

zdravotní rizika 
Příspěvek nových staveb k expozici hlukem nebude významný. 
Nepředpokládá se překročení hygienických limitů a zvýšení 
zdravotních rizik vlivů hluku na obyvatele nejbližší okolní zástavby.  

ovzduší a klima 
Vlivy na ovzduší budou v důsledku provozu hodnocené stavby málo 
významné. 

hluková situace 

Vlivem výstavby bude nadále překročen hygienický limit v 
ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk z dopravy na hlavních 
komunikacích v denní i v noční době. Pravděpodobně dojde 
k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického 
tlaku pro hluk ze stacionárních zdrojů v osmi nejhlučnějších hodinách v 
denní době. Překročení je pravděpodobné pouze v době provozu těžké 
stavební techniky (demolice, hloubení základových jam). Zde bude 
nutno provést organizační opatření pro omezení provozní doby těžké 
stavební techniky na 6 hodin po dobu osmi na sebe navazujících hodin.  
V období provozu hodnoceného záměru bude nadále překročen 
hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk 
z dopravy na hlavních komunikacích v denní i v noční době. Nedojde 
k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického 
tlaku pro hluk ze stacionárních zdrojů v osmi nejhlučnějších hodinách v 
denní době a v nejhlučnější hodině v noční době. 

povrchové a podzemní vody 
Záměr nebude mít vliv na odtokové poměry v území ani na podzemní 
vody; ovlivnění hrozí v případě havárie. Tato situace bude řešena dle 
havarijního plánu. 

půda 
Záměr nebude mít při standardním provozu významný vliv na půdu; 
negativní dopad na půdu mohou mít havárie; není požadavek na vynětí 
z ochrany ZPF. 

horninové prostředí a přírodní 
zdroje 

Záměr nebude mít vliv na čerpání přírodních zdrojů, nepředpokládá se 
vliv záměru na horninové prostředí. 

fauna, flóra, ekosystémy 

Vlivy na faunu se v průběhu provozu areálu nepředpokládají. Realizací 
záměru nedojde k zásahu do významných krajinných prvků. Záměr 
nebude mít významný vliv na zdejší flóru, faunu ani ekosystémy. Na 
základě povolení bylo vykáceno 10 vzrostlých stromů. Cca 18 stromů 
bylo na lokalitě ponecháno a bude součástí plánovaného záměru. 

krajina 

Umístění navrhovaných domů v dotčené lokalitě nebude představovat 
významný vliv na zdejší krajinu. Záměr bude v kontrastu se stávající 
okolní zástavbou. Bude významně přispívat k již zmiňované změně 
charakteru obce. Z hlediska krajinného rázu není záměr nepřijatelný. 

hmotný majetek a kulturní 
památky 

Vliv na hmotný majetek a kulturní památky se nepředpokládá. 
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H. PŘÍLOHY 

Vyjádření příslušného stavebního úřadu záměru z hlediska územně plánovací dokumentace - 
viz Příloha č. 1 

Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45 i, odst. 1, zákona č. 114/1992 Sb. v platném 
znění – viz Příloha č. 2 
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