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Úvod  
 
Pro připravovanou stavbu ”Podnikatelský areál ul.Bohumínská, Karviná – Staré Město“  je 
zpracováno oznámení dle přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní 
prostředí.  
Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů, přílohy č. 1 spadá předkládaný záměr do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací 
řízení) Předmětný záměr je uveden v bodě 10.6 Skladové a obchodní komplexy včetně 
nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo 
garáže s kapacitou nad 100 parkovacích míst v součtu pro celou stavbu. 
 
Uvedený bod je uveden ve sloupci B přílohy č. 1, posuzování záměru zajišťuje orgán kraje, 
v tomto případě Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a 
zemědělství.  
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A. Údaje o oznamovateli 
 
Investor          MADT BOHEMIA s.r.o.,  
Sídlo     Slezská 950, 735 14 Orlová -Poruba 
IČ     26831821 
DIČ     CZ26831821 
                                                       
Oznamovatel    ARPIK Ostrava s.r.o. 
Sídlo     Tř.28.října 93, 702 00 Ostrava  
IČ     47667419 
DIČ     CZ47667419 
Zástupce oznamovatele  
ve věcech technických  Ing.arch.Petr Havel 

tel: 596633730 
arpik.havel@volny.cz 

 
Projektant     ARPIK Ostrava s.r.o. 
Sídlo     Tř.28.října 93, 702 00 Ostrava  
IČ     47667419 
DIČ     CZ47667419 
Zástupce oznamovatele  
ve věcech technických  Ing.arch.Petr Havel 

tel: 596633730 
arpik.havel@volny.cz 

      
B. Údaje o záměru                                         
I. Základní údaje                                                                               
 
1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1   
 
Podnikatelský areál ul.Bohumínská, Karviná – Staré Město 
 
Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů, přílohy č. 1 spadá předkládaný záměr do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací 
řízení):  
10.6 Skladové a obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 
m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích míst v součtu 
pro celou stavbu. 
 
 
2.   Kapacita (rozsah) záměru   
    Celková plocha podnikatelského areálu 25 359 m2 

Administrativní budova 
Zastavěná plocha objektem       806 m2 
Obestavěný prostor    9 230 m3 
Malé provozovny (5 sekcí) 
Zastavěná plocha objektem    5 x 595 m2  

2 975 m2 

Výrobní haly 
Zastavěná plocha objektem   2 x 2 176,5 m2 



 6 
 

 

      4 353 m2 
Obestavěný prostor    52 000 m3 
 
Počet parkovacích míst     81 míst  

    Místa pro osoby s omez. možností pohybu  5 míst 
    Celkem     86 míst 

    
 
3. Umístění záměru  kraj Moravskoslezský 

Město Karviná  
Katastrální území Staré Město u Karviné p.č. 540/65, 540/63,  
540/2 

 
 

4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry (realizovanými, 
připravovanými, uvažovanými) 
 
Pozemek pro umístění navrhovaného  podnikatelského areálu se nachází  na jihovýchodním 
okraji průmyslové zóny Nové pole 1 v Karviné - Starém Městě. Plocha je situována mezi 
ulicemi Bohumínská, Na Novém poli, prodloužením ulice Myslivecká a pozemkem areálu 
Sukmano na parcelách číslo 540/63, 540/65 a 540/2 v katastrálním území Staré Město u 
Karviné.  
 
Celková plocha  stavby  podnikatelského areálu je 25 359 m2, z toho vlastní Podnikatelský 
areál na pozemcích stavebníka 18 444 m2. Plocha dopravního napojení - veřejných 
komunikací motorových a pěších a souvisejících ploch zeleně situovaných na pozemcích 
Statutárního města Karviné – parc. č. 540/2   - činí  zbývajících 6 915 m2. 
 
Nezastavěné části parcel 540/65 a 540/63 o celkové ploše 22 536 m2  jsou rozvojovým 
územím navrhovaného Podnikatelského areálu. 
 
Severozápadně od plochy záměru se nachází prostor průmyslové zóny, z jihu k záměru 
přiléhá zástavba rodinných domů. Na sever a východ se za ulicí Bohumínská rozpostírají 
zemědělsky využívané pozemky a za nimi východním směrem (cca ve vzdálenosti cca 500 m) 
se nachází městská ČOV a zahrádkářské kolonie. Obytná zástavba se nachází cca 250 m jižně 
od nejbližšího navrženého parkoviště. 
 
 
V území průmyslové zóny jsou zatím vybudovány výrobní objekty firmy SHIMANO CZECH 
REBUBLIC s.r.o.,., GRADO, s.r.o., STANT MANUFACTURING, GATES FACILITY a 
stávající areál firmy MÓLNLYCKE HEALT CARE KLINIPRO, s.r.o. 
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Přehledná situace umístění záměru 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na základě zadání a objednávky  investora řeší tento projekt (v intencích zastavovací a 
objemové studie „Podnikatelského areálu“, zpracované v roce 2007) v lokalitě průmyslové 
zóny Nové Pole v Karviné Starém Městě na ploše cca 40 000m2,  při ulici Bohumínská 
komplex provozoven a výrobních hal s příslušným zázemím určených pro podnikatelské 
aktivity malých a středních podnikatelů. 
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Podnikatelský areál je koncipován jako soubor vedle sebe řazených objektů s  
pronajímatelnými  provozovnami o zastavěná ploše jednotlivé buňky cca 600 m2  a vedle sebe  
řazených středně velkých výrobních hal o celkové zastavěné ploše jednotlivých provozů 
(představujících výrobní a skladovou halu, administrativní část, sociální a technické 
vybavení) cca 2000 m2. Konstrukční řešení umožňuje případné spojení jednotlivých 
provozoven do větších výrobních celků.  
Příjezd a vstup klientů je řešen z čelní strany objektů, zásobování bude prováděno z vnitřních 
areálových komunikací a manipulačních ploch. U menších provozoven úrovňově s možností 
vjezdu segmentovými vraty, u větších hal přes nakládací rampy s můstky. 
Součástí areálu budou výrobní haly, kanceláře, zpevněné manipulační plochy, komunikace, 
parkoviště, chodníky a přípojky inženýrských sítí.  Výrobní haly  budou sloužit pro potřeby 
výroby a služeb, balení, kompletaci a logistiku. Každá jedno a dvoupodlažní jednotka bude 
obsahovat kromě výrobně skladovacích prostor kancelářské prostory, sociální zařízení a 
prostory pro zákazníky, vzorkovny a prodej. Předpokládá se zakázková řemeslná výroba a 
výroba malých sérií, spojená s prezentací ve vzorkovnách, případně i s přímým prodejem.   
Ve větších halách se uvažuje s výrobními a  montážními linkami pro kompletaci výrobků 
z kovu a plastů. 
Součástí komplexu je i třípodlažní administrativní budova. V horních podlažích jsou navrženy 
prostory pro kanceláře, velkoplošné kanceláře, zasedací místnosti a sociální zařízení pro 
zaměstnance, v přízemí je recepce, kanceláře správy areálu, pronajímatelné zasedací místnosti 
a restaurace s varnou a zázemím. 
 
Řešeny jsou odpovídající dopravní plochy a koncepce napojení na dopravní systém města a 
napojení na inženýrské sítě. 
Území v němž budou umístěny objekty Podnikatelského areálu je  inženýrsky vybavené. 
Připojení bude na stávající stoku na splaškové kanalizace. Voda bude napojena na stávající 
vodovodní řád (obojí ve  vlastnictví Sm VaK). Přívod elektřiny  bude z rozvodné sítě ve 
vlastnictví ČEZ distribuce. 
Teplo bude zajištěno od Dalkia Česká republika, a.s. divize Karviná. Připojení  objektů na plyn  
se v podnikatelském areálu uvažuje pouze pro technologické účely a pro varnu restaurace 
(vytápění bude zabezpečeno z dálkového rozvodu tepla Dalkie). 
Dopravní napojení areálu bude řešeno jednak z ulice Bohumínská přes stávající, nově 
vybudovanou křižovatku, jednak novým připojením na vnitřní obslužnou komunikaci 
průmyslové zóny – na ulici Na Novém poli. 
Pěší komunikace budou připojeny na stávající síť chodníků.  
 
Staveniště se nachází mimo aktivní část záplavového území řeky Olše (dle ÚP s účinností od 
20.10.2006). Plocha celé průmyslové zóny  Nové Pole spadá dle územního planu Karviné do 
území záplav při zvláštní povodní vodního díla. 
 
Předmětný záměr respektuje využití stávající i připravované ostatních objektů v rámci 
průmyslové zóny Karviná. 
 
 
5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a  
      hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí 
 
Stavba „Podnikatelský areál ul.Bohumínská, Karviná – Staré Město“ se nachází v oblasti 
průmyslové zóny Nové Pole v Karviné Starém městě. Dle Územního plánu města Karviná 
(schválen zastupitelstvem města Karviné na 38. zasedání, konaném dne 20.6.2006, dle 
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ustanovení § 26 odst. 2 stavebního zákona změnu č. 6 Územního plánu obce Karviná) se 
stavba nachází na území Výrobní zóna [U-V]. Jedná se o území s převažující funkcí výrobní a 
obslužnou (průmysl, sklady, výrobní služby, dopravní zařízení, zemědělská velkovýroba) s 
eventuálním umístěním některých druhů občanské vybavenosti (obchod, služby), náročné na 
plochu nebo dopravní zatížení. Na území  sektoru  označeném jako Vs(p) – zóna výrobní - 
služby a sklady (průmysl). 
 
Ve výrobní zóně je dle ÚP přípustné : 

a) výrobní a průmyslová provozovna, sklad, skladová plocha a komunální  
    provozovna 
b) skladování výrobků, hmot a materiálů 
c) administrativní a správní budova 
d) zdravotnické zařízení sloužící pouze pro potřeby výrobní zóny 
e) byt pro osoby zajišťující dohled a pohotovost, či pro majitele a vedoucí  
    provozoven, které náleží k výrobní provozovně a jsou součástí plochy jejího  
    pozemku a stavebního objektu 
f) střední učňovská škola 
g) čerpací stanice pohonných hmot a plnící stanice LPG 
h) parkovací stání, odstavné stání a garáž 
i) firemní prodejna 

 
Projektované objekty výrobních hal a související administrativy areálové komunikace a 
manipulační plochy a parkovacích stání jsou v souladu se schváleným územním plánem jako 
stavby pro danou zónu přípustné (viz sdělení Magistrátu města Karviné, Odbor územního 
plánu a stavebního řádu o přípustnosti výstavby průmyslového areálu  v dané lokalitě v 
souladu s Územním plánem města Karviné  (plochy výrobní zóny a skladů U-Vs ze  dne 
23.4.2008). 
 
Vzhledem ke své poloze a vazbě na okolní prostředí je lokalita pro navrhovaný záměr 
vhodná.  
 
Pro variantní posouzení stavby by mohly být zvažovány následující varianty: 

1. Nulová varianta 
2. Varianta předkládaná investorem 
 

Jiné možné umístění investor vzhledem k typu území pro navrhovanou stavbou a souladu 
lokality s územním plánem města Karviné nehledal. Navrhovaná plocha je pro obdobné 
aktivity jako je navrhovaný  podnikatelský areál určena. Možnost umístění staveb 
navrhovaného typu byla prověřena při přípravě územně plánovací dokumentace a na území 
města Karviné byly plochy v lokalitě Nové Pole pro obdobné stavby vymezeny. Z toho 
důvodu nebyla uplatněna varianta geografická.  
 
Nulová varianta 
Varianta nulová by předpokládala ponechání plocha v průmyslové zóně bez umístění 
navrhovaného areálu. Vzhledem k tomu, že dle územního plánu je tato plocha určena pro 
další výstavbu, byly by zde postaveny jiné objekty obdobného charakteru.  
 
Varianta předkládaná investorem 
Variantu předloženou oznamovatelem je možné považovat za variantu odpovídající typu 
stavby, typu lokality a možnosti napojení na inženýrské sítí včetně dopravního napojení. 



 10 
 

 

V lokalitě jsou situovány další podnikatelské subjekty, které navrhovaný podnikatelský areál 
doplní.  
Navrhovanou stavbu lze považovat za přijatelnou. Za takou lze považovat tu činnost, která 
nepřináší nepříznivý vliv navrhovaného záměru na životní prostředí a zároveň umožňuje 
realizaci výstavby. V případě zájmové lokality je třeba vzít v úvahu stávající stav území a 
jeho připravenost pro navrhované řešení. Stavbu je možné provést tak, aby odpovídala 
požadavkům na minimalizaci vlivů provozu na životní prostředí. Stavba bude napojena na 
stávající technickou infrastrukturu, bude doplňovat průmyslový areál Nové Pole a bude řešena 
v souladu s dopravním zabezpečením a s ostatními objekty průmyslové zóny Karviná.     
Realizací záměru nedojde k podstatným změnám, které by ovlivňovaly komplexní ráz celého 
území.  
 
 
6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 
 
Z širšího pohledu urbanistické koncepce výstavby v lokalitě průmyslové zóny Nové Pole 
bude navrhovaný podnikatelský areál svými objekty navrženými pro průmysl a výrobní 
služby začleněn  jako součást komplexního řešení celého území  výrobní zóny.  
Jeho poloha na okraji přilehlém k městu je při příjezdu k průmyslové zóně v prvoplánové 
poloze.  Orientace administrativní budovy a menších pronajímatelných provozoven ke 
komunikaci, z níž je přímý vizuální kontakt s proskleným parterem se vzorkovnami a 
prodejnami zakázkové výroby, si vyžaduje specifické řešení v členění hmot i v detailu 
vlastních fasád. 
Třípodlažní administrativní budova a na ni navazující vedle sebe řazené výrobní objekty jsou 
řešeny tak, že za  uliční fasádní frontou s prosklenými vstupy, s výkladci vzorkoven a 
prodejen v přízemí a kancelářemi a šatnami v 2.NP bude obvodový plášť s kombinací 
prosklených stěn a plných ploch obložených hliníkovými kazetami. Až za tímto  traktem 
budou výrobní plochy v halových prostorech. Tyto budou orientované svými vstupy a 
zásobováním k vnitřním komunikacím a manipulačním plochám. 
Obdobně (k vnitřní přístupové komunikaci) budou orientovány  i vstupní partie a vzorkovny 
větších výrobních hal. Jejich hospodářské vstupy a zásobování (přes nakládací rampy) bude  
ze strany manipulační plochy v zázemí. 
 
Záměr řešení stavby ” Podnikatelský areál ul.Bohumínská, Karviná – Staré Město“ zahrnuje 
následující stavební  objekty:  
 

 SO 01   Administrativní budova 
 SO 02   Malé provozovny 
 SO 03   Hala A 
 SO 04   Hala B 
 SO 05   Přípojka kanalizace dešťové 
 SO 06   Přípojka kanalizace splaškové 
 SO 07  Vodovodní  přípojka 
 SO 08  Plynovodní přípojka 
 SO 09  Komunikace, zpevněné plochy, terénní a sadové úpravy 
 SO 10   Parkoviště  
 SO 11   Parkoviště a manipulační plochy v areálu  
 SO 12   Trafostanice 
 SO 13    Přípojka VN  
 SO 14  Rozvod NN  
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 SO 15   Venkovní osvětlení 
 SO 16  Odlučovač ropných látek  
 SO 17   Zařízení staveniště  

 
Výše uvedené objekty (SO) charakterizují řešenou stavbu s vymezením možného rozsahu 
řešené problematiky. Z nich je možné stanovit předpokládané ovlivnění životního prostředí 
v důsledku technického řešení stavby.  
 
Stavebně technické řešení 
 
Administrativní budova 
Třípodlažní nepodsklepený objekt je navržený jako konstrukční trojtrakt, řešený jako 
železobetonový skelet o základním modulu 6 000 (respektive 7 200) x 6 000 mm 
s vyzdívkami vnitřních dělicích stěn a příček a obvodových stěn. Obvodový plášť je tvořen 
kombinací prosklených stěn a plných ploch obložených hliníkovými šablonami. 
V  přízemí objektu bude vstupní hala s recepcí pro administrativní část, zasedací místnosti, a 
technické vybavení - výměníková stanice UT s napojovacím uzlem.  Z haly přístupným 
schodištěm a výtahem bude nástup do horních pater administrativy. 
Samostatnou částí přízemí administrativní budovy bude provoz restaurace s vlastní varnou a 
potřebným zázemím. Restaurace je propojena s administrativní částí, má i samostatný vstup a 
to jak pro hosty, tak pro zásobování a personál. Je tak umožněn oddělený  provoz ve vlastním 
režimu nezávisle na provozu administrativní části budovy.  Kapacita restaurace je 115 míst, 
kapacita varny předpokládá přípravu cca 300 hlavních jídel denně. 
V horních dvou podlažích bude administrativa. Obě horní patra jsou řešena z části jako 
velkoplošné kanceláře, zčásti jako oddělené kancelářské místnosti a zasedací místnosti a 
archivy či spisovny. Ve středním traktu budou v každém podlaží umístěny záchody pro muže 
a ženy, vždy včetně záchodů pro osoby s omezenou možností pohybu. V administrativní části 
se uvažuje s cca 80 zaměstnanci (včetně recepce, údržby a úklidu) 
 
Pronajímatelné provozovny 
Konstrukční systém je navržen jako betonový montovaná skelet, případně kombinace 
betonových tyčových prvků skeletu s ocelovými střešními vazníky. Modulová síť 6 000 a 7 
200 mm, rozpon vazníků 20m 
Čelní fasáda bude stejně jako u administrativní budovy řešena kombinací prosklených stěn a 
plných ploch obložených zateplenými hliníkovými šablonami. Dvorní fasáda zateplený 
kovový plášť z velkorozměrových dílců. 
Vstup do administrativní části a do vzorkovny je ze strany od ulice Bohumínská, zásobování 
je řešeno z manipulační plochy uvnitř areálu. 
Předpokládá se ruční výroba a montáž výrobků s použitím malé mechanizace. Sortiment  
lehkého průmyslu, elektroniky, výrobky osobní spotřeby, komponenty pro finální výrobce 
apod. plocha výrobní haly je 426 m2  .  
V každé z pěti, provozně samostatných, buněk se uvažuje s počtem cca  10 administrativních 
pracovníku a do 20 zaměstnanců ve výrobě. 
 
Výrobní haly 
Konstrukční systém je navržen jako betonový montovaná skelet, případně kombinace 
betonového skeletu s ocelovými střešními vazníky. Navržená modulová síť je v části výrobní 
haly  6 000  x  18 000 mm a v části administrativy a sociálního zázemí pro zaměstnance   4 
800 x 9 000 mm 
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Čelní fasáda bude jednotně s ostatními objekty podnikatelského areálu řešena kombinací 
prosklených stěn a plných ploch obložených zateplenými hliníkovými šablonami. Dvorní 
fasáda zateplený kovový plášť z velkorozměrových dílců. Zásobování surovinami (respektive 
polotovary) pro výrobu a odvoz výrobků kamiony bude přes vykládací můstky z manipulační 
plochy v dvorní části areálu. 
Výrobní a skladová hala spolu s pomocnými prostorami vestavěnými do halového prostoru 
mají plochu 1760 m2. K výrobní části je, v celé délce  čelní strany, přiřazen dvoupodlažní 
trakt s přízemím využitým pro vzorkovnu s příručním skladem hotových výrobků a 
komplexem šaten a záchodů s denní místností pro zaměstnance výroby.   2.nadzemním 
podlaží je administrativní patro s velkoplošnou kanceláří se samostatnými místnostmi pro 
vedení, s respiriem a záchody pro muže a ženy.  
Výrobní hala je řešena pro mostový jeřáb vždy v jednom z polí. Výška haly je navržena 11 m. 
V obou výrobních halách se předpokládá s výrobou plastových výlisků jako komponentů pro 
odběratele zajišťujícího finální výrobu. 
Samotná výroba se provádí na vstřikovacích lisech a následně s možností ruční montáže, či 
montáže pomocí ručního lisu, nebo na montážních poloautomatech.  
Vstřikovací lisy se skládají ze:  

- zásobníku granulátu  
- zásobníku barvící báze  
- tavící části se šroubovicí zajišťující vstříknutí plastu do formy  
- zavírací a otevírací části lisu 

 
Polotovary pro výrobu, tj. plastový granulát a kovové součástky, se naváží kamiony do 
skladovacích částí (příprava výroby) hal.Následně je granulát dopravován k jednotlivým 
vstřikovacím lisům, kde se vsype do zásobníků. Poté dochází ke smíchání granulátu s barvící 
příměsí; tato směs je nasávána do tavící komory, kde dochází k roztavení granulátu.  
Roztavená směs je následně pomocí šroubovice vstříknuta do formy, která je v této chvíli 
uzavřena. Následuje ochlazení formy a tím i plastových výrobků. Po uplynutí nastaveného 
časového intervalu, kdy již výrobek ztuhnul a nemění tvar, dojde k rozevření formy a 
vytlačení hotového výrobku na připravený dopravní pás .i do sběrné bedny.  
Montážní poloautomat - stroj určený ke kompletaci plastových výrobků s kovovými 
součástkami. Je opatřen třemi kruhovými talíři, na kterých jsou unášeny jednotlivé 
rozpracované komponenty. Postupně jsou na každém talíři pomocí lisů jednotlivé 
komponenty nalisovány.    
Ruční montážní stanoviště - je tvořeno pracovním stolem s ru.ním lisem a pracovní plochou.  
Počet pracovních míst, provozní doba  
Ve výrobním procesu v nepřetržitém provozu (4 směny 7 dní v týdnu) bude zaměstnáno 50 
osob. V administrativě bude zaměstnáno v každém objektu 20 osob. V nejsilnější smě-ně 
bude pracovat 40 osob. 
 
Areálové komunikace vozidlové a pěší 
Základní šířka komunikací uvnitř areálu bude 7 m, komunikace bude dvoupruhová, živičná. 
Skladba vozovky je navržena ve dvou variantách. Pro úseky, kde budou jezdit nákladní 
automobily bude konstrukce tl.500 mm (asfaltový beton střední 40 mm,asfaltový beton 
hrubozrnný 60 mm, obalované kamenivo 50 mm, kamenivo zpevněné cementem 130 mm, 
štěrkodrť 220 mm).  
Úseky komunikací pro provoz osobních automobilů budou mít konstrukční tloušťku 390 mm 
(beton střední 40 mm, obalované kamenivo 50 mm, štěrkodrť 150 mm, mechanicky zpevněná 
zemina 150 mm).  



 13 
 

 

Chodníky budou šířky 2 m ze zámkové dlažby (ve skladbě dlažba 60 mm, pískový podsyp 30 
mm, štěrkodrť 150 mm).  
Minimální poloměr oblouku na obrubě bude 9 m v úsecích, kde jezdí nákladní auta, 5 m 
v úsecích pro osobní automobily. Maximální sklon bude do 6 %, vozovky budou odvodněny 
uličními vpustěmi do kanalizace.  
 
Manipulační plochy 
Manipulační plochy pro příjezd kamiónu a nákladních vozidel budou silnější konstrukce tl. 
500mm. Vjezdy k jednotlivým manipulačním místům byly prověřeny vlečnými křivkami.  
 
Parkoviště osobních automobilů 
V areálu jsou celkem 3 parkoviště pro osobní vozy. Parkovací stání budou živičná stejné 
konstrukce jako příjezdy t.j. 390 mm. Stání budou kolmá o rozměrech 2,5 x 5,3 m respektive 
pro osoby tělesně postižené 3,5 x 5,3. Dešťové vody z parkovišť bude svedena přes odlučovač 
ropných látek.  
Zemní práce 
Na staveništi se nenacházejí orniční ani podorniční vrstvy a nebude prováděna tedy jejich 
skrývka. Projektované objekty nesousedí bezprostředně se žádnou stavbou, která by měla 
sloužit svému účelu během výstavby. Stavební jámu je tedy možné hloubit v otevřeném 
svahovaném výkopu. Dočasné svahy postačí provést ve sklonu 1:0,5 , v místech výskytu 
nesoudržných navážek s příložným pažením dle charakteru materiálu. Svislé  stěny vyžadují i 
krátkodobě  pažení – opět s přihlédnutím k charakteru materiálu ve stěně a také k 
předpokládané době  otevření výkopu vzhledem k možným změnám vlastností zeminy v 
důsledku změněných povětrnostních podmínek.  
Při provádění zemních prací je nutné dodržovat ustanovení o ochraně základové spáry proti 
klimatickým vlivům (l. 30 - 36 SN 73 1001). Stavební jámy bude nutné zabezpečit před 
povětrnostními vlivy (voda, promrzání, zvětrávání), aby nedošlo k podstatnému zhoršení 
fyzikálně-mechanických vlastností zemin. Tato skutečnost se týká především zemin GT1, 
které jsou ve styku s vodou rozbřídavé a rychle degradují. Tyto zeminy je nutno ochránit před 
přístupem povrchové i srážkové vody jak ve fázi výstavby, tak v dob provozu objektů.   
Svahy výkopů, které jsou hlubší než 3 m, se zpravidla navrhují se sklony v dolní části méně 
strmými, případně přerušené lavičkami šířky nejméně 0.5 m.  
Třídy zemin dle  SN 73 3050-Zemní práce jsou uvedeny v geologických profilech vrtů 
v geologickém průzkumu. Při výkopech v tuhých jílovitých zeminách se bude uplatňovat 
jejich lepivost.  
 
I.fáze výstavby 
Administrativní budova 
Zastavěná plocha objektem             806 m2 
Celková plocha všech podlaží vč. vnitřních příček a stěn    2 352 m2 
Obestavěný prostor         9 230 m3 
 
Malé provozovny (5 sekcí) 
Zastavěná plocha objektem   5 x 595 m2     2 975 m2 

Vnitřní plocha administrativa +šatny podlaží vč. 
vnitřních příček a stěn 1.a2.NP 5 x 379 m2     1 895 m2 
Výrobní plochy   5 x 426 m2     2 130 m2 
Obestavěný prostor   5 x 5 200 m3   26 000 m3 
 
Výrobní  haly (2 sekce) 
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Zastavěná plocha objektem   2 x 2 176m2       4 353 m2  
Vnitřní plocha administrativa +šatny podlaží vč. 
vnitřních příček a stěn 1.a2.NP 2 x 704 m2     1 408 m2 

Výrobní plochy,sklad, technologie   2 x 1 758 m2     3 516 m2 
Obestavěný prostor   2 x 26 000 m3   52 000 m3 
 
Počet parkovacích míst  pro osobní vozy    81 míst  
 + místa pro osoby s omezenou možností pohybu   5 míst 
 
Výpočet potřebného počtu parkovacích míst:  
Maximální počet pracovníků na denní směně bude v celém areálu 208 osob, z čehož vyplývá 
potřeba 52 stání dle tabulky ČSN 73 61 10. Na administrativní budovu navazuje restaurace o 
ploše 210 m2. Restaurace bude sloužit převážně pro obědy zaměstnanců. V odpoledních 
hodinách zde bude běžný restaurační provoz. Potřebný počet stání na parkovišti je 27. 
Celkový potřebný počet je 79 stání, navržený počet je 86.  
Přípojky inženýrských sítí 
 
Elektro 
Řešená lokalita bude připojena z nedaleké venkovní linky vysokého napětí. Měrný výkon 
objektů lehkého průmyslu se pohybuje podle druhu výroby mezi 130 – 230 Wm2. U všech 
provozoven se počítá s cca 10 % rezervou pro případnou výměnu, nebo doplnění strojního 
vybavení. Pro danou lokalitu je zvolena hodnota 150 W/m2:   
Výrobní haly   

2 170 m2   x   0,15 = 325 kW 
2 haly 

Pronajímatelné provozovny: 
600 m2   x   0,15 =   90 kW 
5 hal 

Administrativa + restaurace: 
965 m2   x   0,2 =   193 kW 

 
Celková potřeba elektrické energie: 

Ps = 2x (325) + 5x (90) + 193 = 1.293 kW  
Celková potřeba se bude pohybovat mezi 1,3 až 1,4 MW (bude upřesněno po získání údajů 
konkrétních nájemců). Rezerva pro další výstavbu představuje 2,2 – 2,4 MW. Na konci 
výstavby se bude odběr areálu pohybovat mezi 3,5 až 3,8 MW.    
 
Větrání 
Zařízení č.1 – Kanceláře, zasedačky 

a/ Velkoplošné kanceláře 
Větrání je řešeno nuceně s centrálních jednotek umístěných na střeše – větrá P-
U/1-8 2-3.NP, větrá A-D/1-3 2.NP. Větrací vzduch je primárním vzduchem 
vedeným do chladících trámů umístěných pod stropem chlazených místností.  
b/ Malé kanceláře, vzorkovny 
Větrání je řešeno přirozeně – okny, chlazení je řešeno fancoily. Větrá A-P/1-3, 
1.NP 

Zařízení č.2 – Restaurace 
Větrání je řešeno teplovzdušně s chlazením. Přívod a odvod vzduchu zajišťuje VZT jednotka  
umístěná na střeše vybavená rekuperací tepla, filtrací, vodním ohřívačem, vodním chladičem 
a ventilátory pro přívod a odvod vzduchu.  
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Zařízení č.3 – Varna 
Větrání je řešeno teplovzdušně s chlazením. Přívod a odvod vzduchu zajišťuje VZT jednotka  
umístěná na střeše vybavená rekuperací tepla, filtrací, vodním ohřívačem, vodním chladičem 
a ventilátory pro přívod a odvod vzduchu. Odvod vzduchu je řešen nad varnou technologií. 
Výfuk vzduchu je řešen nad objektem přes výfukové hlavice. 
Zařízení č.4 – Šatny 
Větrání je řešeno teplovzdušně. Přívod a odvod vzduchu zajišťuje VZT jednotky (3ks)  
umístěné na střeše vybavená rekuperací tepla, filtrací, vodním ohřívačem a ventilátory pro 
přívod a odvod vzduchu. Přívod vzduchu je řešen do šaten, odvod vzduchu je řešen 
v hygienickém zázemí. Výfuk vzduchu je řešen nad objektem přes výfukové hlavice. 
Zařízení č.5 – Sociální zařízení 
Samostatná sociální zařízení jsou větrána v podtlaku. Výfuk vzduchu je řešen nad objekt. 
Zařízení č.6 – CHÚC 
Schodiště určená projektantem PBŘ jako CHÚC jsou větráno v přetlaku s výměnou vzduchu 
dle typu CHÚC.  
Zařízení č.7 – Zdroj chladu 
Výrobník chladné vody 6/12oC kompaktního typu se vzduchem chlazeným kondenzátorem 
včetně hydraulického modulu se sadou pro zimní provoz. 
Zařízení č.8 – Výrobní haly 
Větrání je nucené teplovzdušné odpovídající 0,5 násobné výměně vzduchu v prostoru.  
 
Trafostanice 
Pro zásobování elektrickou energií jsou navrženy tři velkoodběratelské trafostanice, vestavěné 
do jednotlivých objektů: 
 
Odvedení  odpadních vod – kanalizace 
Přípojky splaškové a dešťové kanalizace budou napojeny do stávající veřejné kanalizace 
splaškové a dešťové vedené v ul. Na Novém poli. 
 
Zásobování vodou 
Areál bude napojen na stávající vodovod DN 150 v ul. Na Novém poli. Přípojka PE D 160 
slouží k zásobení areálu pitnou i požární vodou. Vodoměrová souprava bude umístěna ve 
vodoměrové šachtici cca 10 m za napojením na řad. 
 
Plynovod  - plynovodní přípojka 
Pro potřebu restaurace je navržena přípojka STL D 63, která je napojena na STL plynovod 
D160 vedený v ul. Na Novém poli. HUP + odběrní a regulační zařízení budou umístěny ve 
sloupku v oplocení. 
 
Vytápění objektů 
Zdrojem tepla jsou výtopny fy Dalkia Česká republika,   divize Karviná a topným mediem 
přiváděným do místa odběru je horká voda o teplotních parametrech 140/60 °C v zimním 
období a 80/60°C v letním období 
 
Oplocení areálu 
Areál bude oplocen. Stávající oplocení bude doplněno  poplastovaným pletivem na sloupcích 
( např. Betafence), odpovídajícímu oplocení stávajícímu, výška oplocení 180cm. 
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Terénní a sadové úpravy 
V okolí objektů budou upraveny v rámci stavby volné plochy zeleně a na vhodných plochách 
provedena výsadba vzrostlých stromů. 
 
Počty zaměstnanců v podnikatelském areálu  
Administrativní budova 
V administrativní části se uvažuje s cca 80 zaměstnanci (včetně recepce, údržby a úklidu) 
V restauraci 18 zaměstnanců, přitom max. 7 zaměstnanců na jedné směně. 
Kapacita restaurace je 115 míst, kapacita varny předpokládá přípravu cca 300 hlavních jídel 
denně. 
Provozovny  5 objektů 
V každé z pěti, provozně samostatných, buněk se uvažuje s počtem cca  10 administrativních 
pracovníku a do 20 zaměstnanců ve výrobě. Dvousměnný provoz, nejsilnější směna 25 
zaměstnanců vč. administrativních. 
Výrobní haly 
V administrativě bude zaměstnáno v každém objektu 20 osob. 
Ve výrobním procesu v nepřetržitém provozu (4 směny 7 dní v týdnu) bude zaměstnáno 50 
osob. V administrativě bude zaměstnáno v každém objektu 20 osob.  
V nejsilnější směně bude pracovat 40 osob. 
 
Celkem  zaměstnanci 
Administrativa     170 osob 
Restaurace personál         18 osob 
Provozovny výroba (5x20)   100 osob 
Výrobní haly –výroba (2x50)   100 osob 
Celkem pracovních míst   388  
Nejsilnější směna (celý areál 1.fáze)  208 osob 
Celkem hosté restaurace 
Kapacita restaurace je   115 míst  
kapacita varny     300 hlavních jídel denně. 
 
Stavební práce 
Vjezd a výjezd na staveniště  bude  řešen z ulice Bohumínská odbočením z nově vybudované 
křižovatky a z vnitřní obslužné komunikace průmyslové zóny - ulice Na Novém Poli. 
Zajištění vody pro stavbu bude z vodoměrné šachty na projektované přípojce vody. 
S odběrem elektrické energie se uvažuje ze stávajícího vedení.  
 
Úroveň navrhovaného technického řešení 
Záměr odpovídá požadovanému standardu pro obdobné stavby a je v souladu s platnou 
legislativou.  
Navržený způsob realizace5.fáze stavby je řešen tak, aby vliv na životní prostředí byl 
minimalizován. Navržené stavební řešení je v souladu s požadavky na obdobné stavby. 
 
 
7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení  
 
Zahájení stavby      10/2008 
Doba trvání stavby  36 měsíců 
Ukončení        2010  
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8. Výčet dotčených územně samosprávných celků      
 
Kraj     Moravskoslezský  
Město     Karviná  
 
Ovlivnění jiných správních území se nepředpokládá. 
 
 
9.  Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato 
rozhodnutí vydávat           
 
Stavební povolení bude v kompetenci Stavebního úřadu Magistrátu města Karviné. 
 
 
 
II. Údaje o vstupech 
1. Zábor půdy 
 
 
Předmětná stavba „Podnikatelský areál ul.Bohumínská, Karviná – Staré Město“ bude 
situována v k.ú. Staré Město u Karviné, na p.č. 540/63, 540/65 a 540/2, které jsou ostatní 
plochou (jiná plocha). 
Tabulka č.1 
P.č. KN Kultura Vým ěra             Vlastník 

540/63 
Ostatní plocha – jiná plocha 

 
5082 MADT BOHEMIA s.r.o.Slezská 

950,Orlová -Poruba,73514 

540/65 
Ostatní plocha – jiná plocha 

 
39000 Statutární město Karviná Fryštatská 

72/1, Karviná 

540/2 
Ostatní plocha – jiná plocha 

 
27617 Statutární město Karviná Fryštatská 

72/1, Karviná 
 
Stavbou nebudou dotčeny pozemky zemědělského půdního fondu. 
 
Půda určená k plnění funkce lesa  
Půda určená k plnění funkce lesa nebude záměrem dotčena.  
 
 
2. Odběr a spotřeba vody 
 
Pitná voda 
 
Areál bude napojen na stávající vodovod DN 150 v ul. Na Novém poli. Přípojka PE D 160 
slouží k zásobení areálu pitnou i požární vodou. Vodoměrová souprava bude umístěna ve 
vodoměrové šachtici cca 10 m za napojením na řad. 
 
Potřeba vody: zam. administrativy  170 x 60 l/den  20 m3/rok 
  zam. skladů           200 x 80 l/den  30 m3/rok 
  zam. restaurace           18 x 450 l/den  80 m3/rok 
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Qp = 34 300 l/s 
Qm = 42 875 l/den 
Qh = 1,79 l/s 
Qmax= 6 l/s 
Qpožární = 9,5 l/s 
Qroční = 10 840 m3/rok 
 
 
3. Surovinové a energetické zdroje 
 
Elektrická energie 
Přípojka VN 
Ze stávajícího stožáru bude provedeno odbočení venkovním vedením AlFe na koncový 
stožár, který se osadí dvěma svislými odpojovači.  
 

Instalovaný výkon řešené výstavby:  2 480 kW 
Soudobý příkon řešené výstavby:  1 730 kW 

 
Plyn 
Pro potřebu restaurace je navržena přípojka STL D 63, která je napojena na STL plynovod 
D160 vedený v ul. Na Novém poli. HUP + odběrní a regulační zařízení budou umístěny ve 
sloupku v oplocení.  
 
 Potřeba plynu      20 m3/hod. 

23 000 m3/rok 
Vytápění 
Objekty budou napojeny  na dálkový rozvod tepla (provozovatel Dalkia)  
Dle architektonického návrhu se uvažuje na tomto řešeném území včetně výhledu s výstavbou 
samostatných objektů (jeden objekt administrativy a dva objekty výrobních hal v 1. etapě a 
dalších osm objektů ve výhledu – výhledové plochy nejsou předmětem tohoto oznámení o 
posuzování vlivů stavby na životní prostředí).  
Potřeba tepla pro ústřední vytápění je stanovena na základě obálkového výpočtu tepelných 
ztrát. Potřeba tepla pro VZT byla určena z obestavěného prostoru objektů v m3 a 0,5 násobné 
výměny vzduchu za hodinu. Potřeby tepla pro jednotlivé objekty jsou pouze informativní.  
 
1. ETAPA 
     a) potřeba tepla  ÚT + VZT pro admin. budovu a drobné prov. 
            admin. budova   ÚT                                                 145 kW 
            admin. budova   VZT                                               190 kW 
            celkem                               325 kW 
 
     b) potřeba tepla  ÚT + VZT pro výrobní haly 
            hala 1                 ÚT                                                   90 kW 
            hala 1                 VZT                                               120 kW 
           celkem                  210 kW 
 
            hala 1                 ÚT                                                   90 kW 
            hala 1                 VZT                                               120 kW 
            celkem                   210 kW 
Celkem       745 kW 
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Stavební materiály 
Materiál (stavební materiál) pro potřeby stavby bude specifikován a uveden v projektu stavby. 
Jeho množství odpovídá velikosti výstavby a konstrukci jednotlivých částí stavby. 
 
 
4. Nároky na dopravní  a jinou infrastrukturu 
 
Komunikace vozidlové, pěší a parkoviště 

 
V zájmové lokalitě je možné rozdělit na následující komunikace:    
účelové komunikace veřejně přístupné 1900 m2 

• veřejně nepřístupné – 6800 m2 
• sjezd z místní komunikace (křižovatka) – 2x 
• chodníky 1500 m2 
• parkoviště 86 stání rozměrů 2,5 x 5,3m (3,5 x 5,3m) 

 
Parkoviště osobních automobilů 

V areálu jsou celkem 3 parkoviště pro osobní vozy. Parkovací stání budou živičná 
stejné konstrukce jako příjezdy t.j. 390mm. Stání budou kolmá o rozměrech 2,5x5,3m 
respektive pro osoby tělesně postižené 3,5x5,3. Dešťová vody z parkovišť bude 
svedena přes odlučovač ropných látek.  

 
Navržený počet  parkovacích stání pro osobní vozidla je 86, z toho 5 míst pro osoby 
s omezenou možností pohybu.  
 
Předpokládaná průměrná četnost provozu osobních vozidel na parkovišti byla odhadnuta na 
základě následujících předpokladů: 
• Na 52 stáních výměna vozidel po 8 hodinách ve vazbě na střídání směn. Tento odhad 

pravděpodobně nadhodnocuje provoz oproti skutečnosti, protože zatím není v navrženém 
areálu předpokládán třísměnný provoz. 

• Na 27 stáních pro potřeby restaurace předpokládaná výměna vozidel po 45 minutách po 
dobu 16 hodin denně. Špičkové intenzity dopravy při provozu restaurace v době obědů 
(předpoklad 2 hodiny denně) byly odhadnuty z kapacity restaurace 115 míst, obsazenosti 
vozidel 2 osobami a výměny vozidel každých 45 minut.  

• Průměrná délka příjezdu k parkovacímu stání od komunikace bude činit 101 m 
(vypočteno na základě dokumentace pro územní řízení). 

Z výše uvedených předpokladů vyplývá, že průměrná délka trasy ujeté všemi vozidly na 
parkovišti bude činit 148,1 km/den. Špičkově v době oběda může činit celková ujetá trasa 
všemi vozidly až 15,5 km/h. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20 
 

 

II. Údaje o výstupech   
1. Množství a druh emisí do ovzduší 
 
Bodové zdroje znečištění ovzduší 
Bodový zdroj znečištění ovzduší  při výstavbě se nepředpokládá.  Rovněž realizací záměru 
nedojde ke vzniku nových bodových zdrojů znečišťování ovzduší provozem na silnici. 
 
Plošné zdroje znečištění ovzduší 
Stavební činnost při výstavbě bude hlavním zdrojem znečištění ovzduší, v tomto případě 
půjde především o přejezdy nákladních automobilů během stavby na stavební ploše. Do 
prostředí budou emitovány tuhé znečišťující látky rozptýlené z povrchu půdy zejména za 
nepříznivých klimatických podmínek.  
 
Emise z tohoto pracovního procesu zahrnují: 
- emise vozidel dopravní obsluhy, stavebních strojů, jejichž množství závisí na množství 

nasazených  dopravních a stavebních mechanismů, jejich technickém stavu a době 
provozu, 

- emise prachových částic při manipulaci se zeminami, prach z provozu vozidel na 
zpevněných a nezpevněných (staveništních) komunikacích.  

 
Množství emisí z plošných zdrojů v tomto případě nelze stanovit, neboť tyto závisí na době 
výstavby, ročním období, konkrétních klimatických podmínkách apod. Působení zdroje bude 
nahodilé. Odborným odhadem je možné stanovit množství emitovaného prachu  
na cca 1,8 t/stavbu. Tato prašnost se bude projevovat zejména za nepříznivých klimatických 
podmínek, a to především ve směru převládajících větrů. Významným faktorem bude v tomto 
případě organizace výstavby v lokalitě. Za příznivých klimatických podmínek se vliv 
stavebních činností ve zhoršení kvality ovzduší v oblasti zástavby nad únosnou míru v oblasti 
města neprojeví. Celkově bude mít zásadní vliv na prašnost ovzduší zejména organizace práce 
na stavbě, technologická kázeň dodavatele stavby a způsob řešení stavebních prací.  
 
V době výstavby je nutné za zhoršených klimatických podmínek zabezpečit zkrápění 
komunikací a čištění, zejména při manipulaci nebo převozu zemin a odpadů. 
Tento plošný zdroj znečištění ovzduší bude působit pouze po dobu výstavby v lokalitě a za 
předpokladu soustředění prací v zájmovém území je možné tento nepříznivý vliv omezit. 
V tomto případě je nutná důsledná organizace výstavby a zejména kázeň ze strany dodavatele 
stavebních  prací.   
 
Liniové zdroje znečišťování ovzduší  
Dopravní provoz při dovozu materiálu při stavbě 
Provoz bude liniovým zdrojem znečištění ovzduší v lokalitě. Dopravní mechanismy budou 
zahrnovat zejména dovoz stavebního materiálu ve stávajícím dopravním systému. Zatížení 
ovzduší z provozu není samostatně vyčísleno, platí pro něj stejné úvahy jako jsou uvedeny 
výše. Tento provoz bude dočasný - po dobu výstavby. Rozsah vlivu je závislý na 
technologické kázni dodavatele stavby.  
 
Imisní limity pro znečišťující látky 
 
Hodnoty imisních limitů pro všechny sledované látky uváděné v následující tabulkách jsou 
převzaty z nařízení vlády č. 597/2006 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a 
způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší. 



 21 
 

 

 
Imisní limity pro oxidy dusíku (NO2, NOx) 
Tabulka č. 2 

Účel vyhlášení Parametr/Doba 
průměrování  

Hodnota imisního 
limitu  

Mez tolerance  
(2007) 

Datum, do něhož musí být 
limit splněn 

Ochrana zdraví lidí Aritmetický pr ůměr/1h  

200 µµµµg/m3 NO2, nesmí 
být překročena více 
než 18 krát za 
kalendářní rok  

30 µµµµg/m3  1. 1. 2010 

Ochrana zdraví lidí 
Aritmetický 
průměr/Kalendářní 
rok  

40  µµµµg/m3 NO2  6  µµµµg/m3 NO2   1. 1. 2010 

 
Imisní limity pro suspendované částice (PM10) 
Tabulka č.3 

Účel vyhlášení Parametr/Doba 
průměrování  

Hodnota imisního 
limitu  

Ochrana zdraví lidí Aritmetický 
průměr/24h  

50 µµµµg/m3 PM10, nesmí 
být překročena více 
než 35 krát za 
kalendářní rok  

Ochrana zdraví lidí Aritmetický 
průměr/Kalendářní 
rok  

40  µµµµg/m3 PM10  

 
Imisní limity pro benzen 
Tabulka č.4 

Účel vyhlášení Parametr/Doba 
průměrování  

Hodnota imisního 
limitu  

Mez tolerance  
(2007) 

Datum, do něhož musí 
být limit splněn 

Ochrana zdraví lidí Aritmetický pr ůměr/ 
1rok 5 µµµµg/m3  3 µµµµg/m3  1. 1. 2010 

 
 
Imisní charakteristika lokality 
Nejbližším bodem imisního monitoringu je  stanice ČHMÚ TKAR situovaná na protilehlé 
straně města Karviná, která reprezentuje pozaďové městské imisní koncentrace v obytné 
zástavbě. Obdobnou reprezentativnost vykazuje stanice TKAO umístěná u silnice v sídlištní 
zástavbě nedaleko Zdravotního ústavu. 
Vzdálenost stanic od zájmového území jsou značné a navíc jsou mezi nimi a zájmovou 
lokalitou umístěny významné městské zdroje znečištění ovzduší. Použitelnost údajů z měření 
na těchto stanicích je proto omezená. Následující tabulka obsahující naměřené údaje na 
stanicích TKAR a TKAO v roce 2007 je proto pouze ilustrativní. 
 
Imisní koncentrace měřené na stanicích ČHMÚ v roce 2007 
Tabulka č.5 

hodinové koncentrace 
(µµµµg/m3) 

24-hodinové koncentrace 
(µµµµg/m3) Stanice Kontaminant 

maximum 50% kv. maximum 50% kv. 

průměrné roční 
koncentrace 

(µµµµg/m3) 

TKAR PM10 631,0 32,0 218,5 33,6 42,0 

TKAR NO2 116,3 22,0 77,3 23,3 25,2 

TKAR SO2 151,5 9,3 61,3 11,0 12,7 

TKAO PM10   284,0 35,0 41,0 

TKAO NO2 - - 68,0 28,0 30,2 
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Jak je zřejmé i z výše uvedené tabulky, okolí zájmové lokality je zařazeno do oblastí se zhoršenou kvalitou 
ovzduší. Velmi špatná je situace v regionu z hlediska koncentrací PM10 a benzo(a)pyrenu. Dle 
ročenky ČHMÚ za rok 2006 dochází k překračování imisních limitů PM10 a benzo(a)pyrenu 
na 100% plochy města Karviná a k překročení imisních limitů SO2 na 2% města. 
 
Zpracována byla rozptylová studie  „Karviná – Staré Město, ul.Bohumínská – podnikatelský 
areál“, AZGEO s.r.o., Ing.Radim Seibert, 06/2008. 
 
Významnější výstupy do ovzduší budou tvořeny pouze výfukovými plyny z automobilové 
dopravy (tuhé emise, NOx, SO2, CO, benzen, PAU a další látky). 
Vzhledem k projektované kapacitě záměru a druhu parkujících vozidel nepředpokládáme 
u žádné z emitovaných látek výraznější dopady na imisní situaci. S ohledem na stávající 
imisní situaci v regionu je však vhodné vyhodnotit kromě emise oxidů dusíku také zatížení 
ovzduší suspendovanými částicemi a  benzo(a)pyrenem. Emise ostatních látek budou 
nevýznamné. 
 
Emisní charakteristiky 
Použité emisní charakteristiky liniových zdrojů vycházejí z emisních faktorů motorových 
vozidel publikovaných MŽP ČR. Použity byly emisní faktory pro cílový rok 2010 a podélný 
sklon vozovky 0%. Na základě emisních faktorů a intenzity provozu na parkovišti uvedené 
v kapitole 1.1.1. byly vypočteny hmotnostní toky kontaminantů do ovzduší. Při výpočtech byl 
přijat předpoklad, že 70% parkujících vozidel je vybaveno benzínovými motory a 30% 
dieslovým pohonem. Předpokládaná průměrná rychlost pohybu vozidel na parkovišti byla 
5 km/h (při vyšších rychlostech, např. 20 km/h, jsou uváděny mírně nižší emisní faktory, 
jedná se tedy o nadhodnocení ve směru vyšší bezpečnosti vypočtených výsledků).  
 
Hmotnostní toky sledovaných polutantů z celého parkoviště 
Tabulka č.6 

 NO2 

(g/s) 
PM10 

(g/s) 
B(a)P 
(µµµµg/s) 

Průměrné roční hmotnostní toky 8.31E-05 2.86E-05 6.24E-05 

Nejvyšší hodinové hmotnostní toky 2.09E-04 7.17E-05 1.57E-04 

 

Pro výpočet rozptylu znečišťujících látek v ovzduší z automobilového provozu na parkovišti 
byly použity tyto další emisní charakteristiky: 
Výška emise nad terénem  0,5 m 
Velikost segmentů plošného zdroje 5 m 
Vznos vlečky    2 m 
Doba provozu za den   24 hodin 
Roční využití zdroje   0.71 % 
 
Nejvyšší vypočtené hodnoty imisního příspěvku modelovaných polutantů a lokalizace 
dosaženého maxima tvoří následující tabulku. 
 
 
Nejvyšší vypočtené imisní příspěvky po realizaci záměru 
Tabulka č.7 
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Kontaminant Doba 
průměrování Imisní příspěvek Jednotka X 

(S-JTSK) 
Y 
(S-JTSK) 

NO2 1 rok 1.74E-02 µg/m3 -453685 -1099535 

NO2 1 hodina 3.88E-01 µg/m3 -453685 -1099535 

PM10 1 rok 5.98E-03 µg/m3 -453685 -1099535 

PM10 24 hodin 4.28E-02 µg/m3 -453685 -1099535 

benzo(a)pyren 1 rok 1.31E-02 pg/m3 -453685 -1099535 

Plošné rozložení koncentrací 

Maximální příspěvky znečištění ovzduší se budou projevovat v těsné blízkosti parkovišť. 
Imisemi nejsilněji zasažen bude východní okraj areálu, kde se nachází největší ze tří 
modelovaných parkovišť.  
S ohledem na velmi nízké vypočtené imisní příspěvky budou změny stávajícího plošného 
rozložení koncentrací znečišťujících látek v ovzduší vyvolané realizací záměru zcela 
nevýznamné. 

Srovnání s imisními limity 

Lze konstatovat, že ve vztahu k platným imisním limitům budou imisní příspěvky znečištění 
z posuzovaného záměru nevýznamné. Procentuální podíl maximálních vypočtených imisních 
příspěvků vzhledem k imisním limitům platným pro rok 2010 tvoří následující tabulku. 
Tabulka č.8 

Kontaminant Doba průměrování 
Maximální imisní příspěvek / 

imisní limit 

NO2 1 rok 0,044% 

NO2 1 hodina 0,19% 

PM10 1 rok 0,015% 

PM10 24 hodin 0,086% 

benzo(a)pyren 1 rok 0,0013% 

 
Jak krátkodobé, tak i roční imisní příspěvky lze očekávat na takové úrovni, která nezpůsobuje 
a ani v budoucnu nebude způsobovat překračování imisních limitů. V současnosti jsou na 
lokalitě imisní limity překračovány. Vzhledem k tomu, že imisní příspěvky spojené 
s provozem záměru budou nejméně o 3 řády nižší než hodnoty imisních limitů, nemůže 
realizace záměru imisní situaci v okolí zhoršit. 
Navržené rozmístění parkovacích ploch je z hlediska ochrany ovzduší příznivé, neboť 
nevytváří rozsáhlé souvislé zpevněné plochy, které vždy zvyšují sekundární prašnost. 
Rozdělení parkovacích míst do několika menších parkovišť umožňuje využít zeleň 
k omezování sekundární prašnosti.  
S ohledem na extrémně špatnou imisní situaci v regionu doporučujeme zahrnout do výsadby 
maximální množství keřů a stromů, které se významně podílejí na snižování koncentrace 
suspendovaných částic PM10 a tím i benzo(a)pyrenu, který je na prachové částice vázán. 
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Zpracovatel rozptylové studie uvádí následující závěr a doporučení 

 
1) V současnosti je imisní situace v okolí lokality nevyhovující z hlediska koncentrací PM10 

a benzo(a)pyrenu. Nelze tudíž očekávat plnění imisních limitů ani po realizaci záměru. 
Jedná se o regionální problém. 

2) Vypočtené imisní příspěvky všech relevantních znečišťujících látek emitovaných 
posuzovaným záměrem jsou velmi nízké. Záměr ovlivní imisní koncentrace pouze 
nevýznamně a pouze v nejbližším okolí. Změny plošného rozložení imisních koncentrací 
v důsledku realizace posuzovaného záměru lze vyloučit.  

3) Ve vztahu k imisním limitům budou imisní příspěvky minimálně o 3 řády nižší, a to 
v případě ročních i krátkodobých koncentrací. Provoz záměru sám o sobě nemůže 
způsobit překračování imisních limitů ani významně zhoršit kvalitu ovzduší v okolí. 

4) Vzhledem ke skutečnosti, že veškeré vypočtené imisní příspěvky jsou ve vztahu k úrovni 
platných imisních limitů velmi nízké, budou i dopady záměru na lidskou populaci v místě 
nejbližší obytné zástavby způsobené znečištěním ovzduší nevýznamné. Znečištění 
ovzduší způsobené provozem záměru nebude mít proto negativní vliv na zdraví lidí ani 
ekosystémy. 

 
 
2. Odpadní vody  
 
Přípojky splaškové a dešťové kanalizace budou napojeny do stávající veřejné kanalizace 
splaškové a dešťové vedené v ul. Na Novém poli.  
 
Odpadní vody splaškové 
Splašková kanalizace - přípojky DN 250 bude provedena z trub Ultra-Rib DN 250. 
 
Množství splaškových vod: 
  Qmax     3,9 l/s 
  Qroční    10 840 m3/rok 
 
Odpadní vody dešťové 
 
Dešťová kanalizace  - přípojky DN 250 - 400 budou provedeny z trub Ultra-Rib.  
Vody z parkoviště a manipulačních ploch budou vedeny přes odlučovač lehkých kapalin. 
Napojení přípojky bude přímo do veřejné kanalizace.  
 
Množství dešťových vod: 
  Qmax      256 l/s 
  Qroční     11 800 m3/rok    
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3. Kategorizace odpadů 
 
Odpad vznikající během stavebních úprav 
Při výstavbě budou vznikat odpady uvedené v následující tabulce. Odpady jsou zařazeny dle 
vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při 
udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). 
 
Odpady vznikající při stavebních úpravách 
Tabulka č.9 
Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie odpadu 

15 01 01 Papírové a lepenkové  obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 03 Dřevěné obaly O 
15 01 04 Kovové obaly O 
17 01 01 Beton O 
17 01 02 Cihly O 
17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků obsahující nebezpečné látky 
N 

17 02 01 Dřevo O 
17 02 02 Sklo O 
17 02 03 Plasty  O 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01  O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03    O 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 

17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
N 

20 01 11 Textilní materiály  O 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad  O 
20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad  O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 

 
 
Odpady vznikající činností provozu objektu  
Tabulka č. 10 

Kód 
druhu 

odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 

Předpokládaný způsob 
zneškodnění 

15 01 02 Plastové obaly O výkup, odbor.firma 
15 01 03 Dřevěné obaly O výkup, odbor.firma 
15 01 04 Kovové obaly O Výkup 
15 01 05 Kompozitní obaly O odborná firma 
15 01 06 Směsné obaly O odborná firma 
20 01 01 Papír a lepenka O Výkup 
20 01 02 Sklo O Výkup 
20 01 39 Plasty O odborná firma 
20 03 01 Směsný komunální odpad O odborná firma 
20 03 03 Uliční smetky O odborná firma 
20 01 21 Zářivky a/nebo ostatní odpad s obsahem rtuti N odborná firma 
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Kategorie a množství odpadů bude podrobně řešena v rámci dalšího stupně projektové 
dokumentace při znalosti nájemců jednotlivých částí podnikatelského areálů. 
 
Nakládání s odpady bude řešeno v souladu s požadavky schváleného Programu odpadového 
hospodářství kraje, zejména z hlediska třídění odpadů a možnosti jejich recyklace. 
 
Původce bude dle povinností uvedených v zák.č. 185/2001: 
- odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů,  
- vzniklé odpady které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo 

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

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

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

poskytovat úplné informace související s odpadovým hospodářstvím. 
 
Odvoz a zneškodnění odpadů bude smluvně zajištěno  odbornou firmou. 
 
 
4. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií 
 
Možnost vzniku havárií 
Navržený záměr není takovým záměrem, který by sebou nesl zásadní riziko vyplývající 
z používání látek nebo technologií.   
Možnost vzniku havárie s negativním dopadem na ovzduší a klima, vodu, půdu, geologické 
podmínky a zdraví obyvatel vycházející z dopravy používané v rámci stavebních prací lze 
technickými opatřeními omezit na minimum.  
Problémy by mohly nastat při nesprávném nakládání s odpady, při nedodržení protipožárních 
opatření, při havárii vozidel na přilehlých komunikacích v rámci stavby. Případný únik 
motorového oleje, nafty či benzinu bude eliminován pravidelnou kontrolou technického stavu 
a pravidelnou údržbou vozidel a stavebních mechanismů v průběhu vlastních stavebních 
úprav. 
Možnost vzniku havárií může souviset  s úniky látek nebo selháním lidského faktoru. 
 
Úniky látek 
Předpokládat lze pouze úniky ropných látek z dopravních a mechanizačních prostředků. 
Případné úniky ropných látek je nutno okamžitě eliminovat využitím sorpčních prostředků, 
případně zajistit sanaci horninového prostředí postižené lokality. Postižená lokalita musí být 
v co nejkratším časovém horizontu sanována.  
Technické řešení stavby zabezpečuje základní prvky ochrany povrchových a podzemních vod. 
Nebude realizována nová stavba, provedeny budou pouze stavební úpravy v rámci stávajícího 
stavebního objektu. 
 
Selhání lidského faktoru 
Riziko ohrožení kvality životního prostředí vlivem selhání lidského faktoru souvisí zejména 
s dopravními nehodami. Pokud dojde během provozu k jakékoli poruše na zařízení nebo 
havárii, budou učiněna opatření, aby se podobná situace následně neopakovala.  



 27 
 

 

Požární nebezpečí 
Požární zabezpečení bude součástí stávajícího požárně bezpečnostního řešení stavby.  
Příslušným odborníkem bude určen stupeň požární bezpečnosti  a stanovena požární odolnost 
stavebních konstrukcí, únikové cesty, odstupová vzdálenost a provedeno zhodnocení 
možnosti protipožárního zásahu a provedeno potřebné doplnění stávajícího stavu zabezpečení. 
stavebně technické řešení je navrženo v souladu s požárními předpisy pro daný typ stavby. 
Podrobné řešení koncepce požární ochrany bude  předmětem projektu, bude řešeno a 
navrženo příslušným odborníkem. 
 
 
5. Hluk 
 
Stanovení nejvyšších přípustných hladin hluku  
Období výstavby 
 
Podle nařízení vlády číslo 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, příloha č. 2, část B, činí nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti:  
 
V chráněném vnitřním prostoru budov: 

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

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

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

 
V chráněném venkovním prostoru ostatních staveb a chráněném ostatním venkovním prostoru 
 

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

Z toho : LAeq,T  =   65 dB pro denní dobu 
 
Vnitřní prostor 
Nejvyšší přípustná maximální hladina akustického tlaku A uvnitř staveb pro bydlení a staveb 
občanského vybavení se stanoví pro hluky šířící se ze zdrojů uvnitř budovy součtem základní 
maximální hladiny hluku LpAmax = 40 dB a korekcí přihlížejících k využití prostoru a denní 
době podle přílohy č.5 k tomuto nařízení. Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky nebo má 
výrazně informativní charakter, jako například řeč nebo hudba, přičítá se další korekce –5 dB.  
Za hluk ze zdrojů uvnitř budovy se pokládá i hluk ze stacionárních zdrojů, umístěných mimo 
posuzovaný objekt, pronikající do těchto objektů jiným způsobem než vzduchem, to znamená 
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konstrukcemi nebo podložím. Při provádění povolených stavebních úprav uvnitř budovy je 
přípustná korekce +15 dB k základní maximální hladině akustického tlaku v době od 7 do 21 
hod. 
 
Korekce pro stanovení hodnot hluku v obytných stavbách a ve stavbách občanského vybavení 
Tabulka č.11 
Druh chráněné místnosti  Korekce /dB/ 
Nemocniční pokoje 6.00 až 22.00 h 

22.00 až 6.00 h 
0 

-15 
Operační sály Po dobu používání 0 
Lékařské vyšetřovny, ordinace Po dobu používání -5 
Obytné místnosti 6.00 až 22.00 h 

22.00 až 6.00 h 
0* 

-10* 
Hotelové pokoje 6.00 až 22.00 h 

22.00 až 6.00 h 
+10 
0 

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

 +5 

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

 +15 

Prodejny, sportovní haly  +20 
 
* V okolí hlavních komunikací, kde je hluk z těchto komunikací převažující a v ochranném pásmu drah je 
přípustná další korekce + 5 dB 
Pro jiné prostory, v tabulce jmenovitě neuvedené, platí hodnoty pro prostory funkčně obdobné. 

 
Venkovní prostor 
Vymezení požadavků nejvyšších přípustných hladin hluku v zájmovém území – doprava. 
Stanovení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku vychází ze základní hladiny hluku 
LAZ = 50 dB(A) a korekcí přihlížejících k místním podmínkám a denní době. Podle nařízení 
vlády č.148/2006 Sb. platí korekce pro základní hladinu 50 dB(A) pro stanovení hodnot hluku 
ve venkovním prostoru následující: 
Tabulka č.12 

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

-5 0 +5 +15 

Chráněný venkovní 
prostor  lůžkových 
zdravotnických 
zařízení včetně lázní 

0 0 +5 +15 

Chráněný venkovní 
prostor ostatních 
staveb a chráněný 
ostatní venkovní 
prostor 

0 +5 +10 +20 

 

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

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

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

 
Pro zájmové území platí – chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní 
venkovní prostory:                         
Hluk z provozu      Den    LAeq = 50 dB    Noc    LAeq = 40 dB 
Hluk z dopravy na pozem.komunikacích  Den    LAeq = 55 dB    Noc    LAeq = 45 dB 
Hluk z dopravyna kom.  kde je hluk převažující  

  Den    LAeq = 60 dB    Noc    LAeq = 50 dB 
 
Závazné stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku pro chráněný venkovní prostor je 
oprávněn provádět pouze příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Při dokladovaném 
splnění nejvyšších přípustných hodnot hluku v definovaném venkovním prostoru, lze rovněž 
předpokládat splnění i nejvyšších přípustných hodnot hluku ve vnitřních chráněných 
prostorách např. staveb pro bydlení nebo staveb občanského vybavení. 
 
Volba kontrolních bodů výpočtu 
 
Kontrolní body byly zvoleny chráněném venkovním prostoru chráněných objektů nejblíže 
situovaných vůči navrhované stavbě (2 m od fasády objektu ve výšce 3 m). 
Tabulka č.13 

Kontrolní 
bod 

Výška Místo situování 

1 3 P.č. 468, Myslivecká 251/4, č.p. 251, LV 153, stavební plocha - RD 
2 3 P.č. 466, č.p. 168, LV 970, stavební plocha - RD 
3 3 P.č. 49/2, Myslivecká 326/13, č.p. 326, LV 635, stavební plocha – RD 
4 3 P.č. 26, Myslivecká 132/11, č.p. 132, LV 59, stavební plocha - RD 
5 3 P.č. 41, Myslivecká 310/17, č.p. 310, LV 547, stavební plocha - RD 
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Grafické znázornění vymezených referenčních bodů 

 
 
Hluk v lokalitě je možné rozdělit do následujících časových úseků: 
- hluk v době výstavby, 
- hluk po ukončení stavby .  
 
Hluk v době výstavby 
 
Způsob (množství, kvalitativní a kvantitativní složení) nasazení stavebních mechanismů 
v území bude záviset na dodavatelské stavební firmě, tento vliv bude sledován v omezenou 
dobu, pouze po dobu stavby. Každá stavební činnost má na danou lokalitu vliv, v předmětném 
případě je možné konstatovat, že doba stavby bude omezená.   
V průběhu stavebních prací lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem ze 
stavebních strojů, zvláště při provádění zemních prací. Tyto činnosti  jsou prováděny téměř 
výhradně v denní době. Nepředpokládá se stavební činnost v noční době, ve dnech 
pracovního klidu a o svátcích.  
Při výstavbě bude užita řada strojů, které většinou patří k významným zdrojům hluku. Dle 
způsobu šíření hluku do okolí se bude jednat o zdroje liniové (např. doprava zeminy, 
stavebních materiálů) a bodové (např. míchače, kompresory, vrtné soupravy apod.).  
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Předpokládá se výskyt následujících zdrojů hluku: 
 
Stroje a zařízení používané během výstavby – odhad 
Tabulka č.14 
Typ prací Název stroje Počet kusů Akustické parametry 

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

Zemní 

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

Stavební 

Nákladní automobily 4/hod LpA,10 = 89 dB 

 
Stavební práce 
Stavební práce 
Tabulka č.15 

Kontrolní bod  Den 
 LAeq dB 

1 61,3 
2 61,4 
3 60,2 
4 60,1 
5 58,0 

         Nejistota výpočtu + 1,2 dB 
                                      Přípustná hodnota stavební práce  pro dobu denní (7-21 hod.)  LAeq = 65 dB  
 
Ve venkovním chráněném prostoru (hranice parcel chráněných objektů) a v chráněném 
prostoru chráněných objektů nebude přípustná hodnota hlukové zátěže v době stavby 
překračovat přípustné hodnoty. Při stavebních pracích je možné vůči prostoru objektů bydlení 
použít protihlukové odclonění. 
 
Hluk po ukončení stavby 
 
Po realizaci stavby  „Podnikatelský areál ul.Bohumínská, Karviná – Staré Město“ nebude 
nový provoz znamenat hlukovou zátěž nad přípustnou úroveň. 
Provedeno bylo posouzení umístění provozu stavby „areál ul.Bohumínská, Karviná – Staré 
Město“ do předmětného území  
Zahrnujícím: 

• provoz související s administrativní budovou – větrání  
• provoz související s pronajímatelnými provozy – odhad dle obdobných 

provozů 
• provoz výrobní haly (2) 
• provoz na komunikaci zahrnující dopravu (dle údajů o dopravě na straně 19 

tohoto oznámení) 
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• provoz související s parkovištěm o 86 parkovacími plochami (dle údajů o 
dopravě na straně 19 tohoto oznámení) 

 
 
Maximální hodnoty hluku a zabezpečení, aby se na maximální možnou míru eliminovaly 
nepříznivé vlivy hluku a vibrací, vznikající provozem vzduchotechniky a klimatizace projekt 
řeší. Budou přijata taková opatření včetně použití odpovídajících elementů, snižující vnitřní i 
vnější hluk od vzduchotechniky na níže uvedené hodnoty. 
 
Tabulka č.16 
Místnost                                  Maximální hladina hluku dB(A) 
Výrobní plochy- výrobní haly                               75    
Pronajímatelné provozy                                 70    
Technické prostory                   70 
Kanceláře - administrativa    40 

   
V ostatních místnostech je hladina odhadována analogicky s výše uvedenými prostorami.  
Pro posouzení uvedeného závěru byl zpracován výpočet vlivu provozu hluku (samostatný 
příspěvek hlukové zátěže) z provozu souvisejícího se stavbou „Podnikatelský areál 
ul.Bohumínská, Karviná – Staré Město“ a vliv provozu podnikatelského areálu včetně veřejné 
dopravy. 
 
Hluková zátěž ve vztahu k chráněným objektům a chráněnému prostoru byla stanovena na 
základě podrobného počítačového modelu a vzhledem k situaci v území byly vypočteny 
očekávané hodnoty stávajícího a výhledového hlukového zatížení pro jednotlivé situace.  
Vlastní výpočty a grafické znázornění jsou zpracovány pomocí výpočetního programu 
HLUK+ verze 7.11 (RNDr Miloš Liberko - JsSoft Praha). Algoritmus výpočtu vychází z  
metodických pokynů.  Výpočtové body byly voleny 2 m od fasády objektů situovaných 
v předmětném území.  
 
 
Výsledky výpočtu  
 
Výpočet vlivu provozu hluku (samostatný příspěvek hlukové zátěže) z provozu souvisejícího 
se stavbou „Podnikatelský areál ul.Bohumínská, Karviná – Staré Město.“  
Tabulka č.17 

Rok 2010 
Přípustná 
hodnota 

Zjištěná 
hodnota 

Přípustná 
hodnota 

Zjištěná 
hodnota 

LAeq dB LAeq dB LAeq dB LAeq dB 

 
 

Kontrolní 
bod 

 
 

Výška 

Den Den Noc Noc 
1 3 50 42,6 40 42,3 
2 3 50 42,6 40 42,2 
3 3 50 41,5 40 41,2 
4 3 50 41,3 40 40,9 
5 3 50 39,9 40 39,6 

                               + 1,2 dB 
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IZOFONY HLUČNOSTI - DEN 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IZOFONY HLUČNOSTI - NOC 
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Výpočet vlivu provozu hluku z provozu souvisejícího se stavbou „Podnikatelský areál 
ul.Bohumínská, Karviná – Staré Město“ včetně veřejné dopravy  
 
Hluková zátěž byla stanovena  dle sledování dopravních intenzit dne 18.6.2008, 14 – 15 hod. – ulice Myslivecká 
(50 osobních vozidel, 2 nákladní vozidla), průmyslová zóna – 120 osobních vozidel, 25 nákladních vozidel). 
Provoz na ulici Bohumínská vycházel ze sčítání dopravy (ŘSD, 2005) s přepočtem pomocí koeficientů pro rok 
2010 dle Věstníku dopravy 04/2007. 
  
Tabulka č.18 

Rok 2009 
Přípustná 
hodnota 

Zjištěná 
hodnota 

Přípustná 
hodnota 

Zjištěná 
hodnota 

LAeq dB LAeq dB LAeq dB LAeq dB 

 
 

Kontrolní 
bod 

 
 

Výška 

Den Den Noc Noc 
1 3 55 48,8 45 43,8 
2 3 55 48,3 45 43,6 
3 3 55 47,1 45 42,5 
4 3 55 47,2 45 42,4 
5 3 55 44,4 45 40,6 

                               + 1,2 dB 
 
IZOFONY HLUČNOSTI - DEN 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 35 
 

 

IZOFONY HLUČNOSTI - NOC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pro chráněný venkovní prostor chráněných objektů jsou zjištěny hodnoty hlukové zátěže. Jak 
je patrno z výsledků, nebude samostatný provoz související se stavbou „Podnikatelský areál 
ul.Bohumínská, Karviná – Staré Město“ ani kompletní provoz navrhovaného podnikatelského 
areálu současně s veřejnou dopravou negativně ovlivňovat okolí a nejvyšší přípustné hodnoty 
dle nařízení vlády č.148/2006, o ochraně  zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  
 
Hluková situace ve venkovním prostoru byla vyhodnocena modelovým výpočtem 
ekvivalentních hladin hluku. Pro výpočet byla použita metodika výpočtů s uplatněním 
programu HLUK+ ve verzi 7.11 (RNDr. Liberko). 
 
Referenční body chráněných objektů (chráněný venkovní prostor chráněných objektů) byly 
zvoleny nejblíže situované předmětnému záměru. Jedná se o rodinné domy na ulici 
Myslivecká. Uvedenou komunikací nebudou vozidla navrhovaného průmyslového areálu 
projíždět (zabezpečeno označením), doprava bude zabezpečena z ulice Bohumínská a 
komunikací průmyslové zóny Nové Pole. 
Na základě zjištěných hodnot je možné konstatovat, že provozem budou  dodrženy limity 
hluku pro chráněné objekty dle nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, tj. pro den 50 dB a pro noc 40 dB a při sledování 
provozu včetně veřejné dopravy pro den 55 dB a pro noc 45 dB. 
Po realizaci záměru a umístění jednotlivých výrobních provozů bude provedeno kontrolní 
měření hlukové zátěže v chráněném provozu chráněných objektů. 
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C.  Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území 
  
1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 
1.1 Dosavadní využívaní území a priority jeho trvale udržitelného využívání 
 
Zájmové území, navržené pro realizaci stavebních úprav a umístění předmětného záměru se 
nachází mimo centrum města v zóně určené pro průmyslovou výrobu v průmyslové zóně 
Nové Pole 1 v Karviné Staré Město.   
Celý záměr je situován s ohledem na okolní prostory a s ohledem na začlenění nového 
provozu v rámci průmyslové zóny. 
Komplexní využití území a priority jeho trvale udržitelného využívání, v souladu s územním 
plánem města Karviné,  budou záměrem stavby podnikatelského areálu respektovány.  
 
 
1.2 Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů  
 
Všechna opatření zahrnující realizaci stavby „Podnikatelský areál ul.Bohumínská, Karviná – 
Staré Město“ v území jsou řešena s ohledem na možnost zásadního omezení možných 
nepříznivých vlivů v území vůči přírodním složkám.  
 
Realizací stavby  nebude narušena kvalita a schopnost regenerace území.  
 
 
1.3 Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností   
 
- na územní systémy ekologické stability 
Územní systémy ekologické stability jsou zahrnuty v územně plánovací dokumentaci. Stavba 
je situována mimo prvky územních systémů ekologické stability. 
V místě stavby ani v její blízkosti se nevyskytuje žádný prvek územního systému ekologické 
stability (biocentrum, biokoridor). Nejblíže situovaný tah je veden podél vodoteče Olše a 
jejich břehových porostů. Západně od zájmového území v dostatečné odstupové vzdálenosti. 
 
- na zvláště chráněná území 
Stavba se nenachází ve zvláště chráněném území ve smyslu zák. ČNR č. 114/92 o ochraně 
přírody a krajiny.  
 
- na území přírodních parků  
Zájmové území není součástí přírodního parku.  
 
- území NATURA 2000 – ptačí oblast, evropsky významné lokality 

Žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast nebudou záměrem dotčeny. 
 
- na významné krajinné prvky  
Ve smyslu zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je významný krajinný prvek 
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, utvářející její vzhled nebo 
přispívající k udržení její stability. Významnými prvky ze zákona jsou rašeliniště, lesy, vodní 
toky, rybníky, jezera, údolní nivy a ty části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody.   
VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Ten, kdo zamýšlí zásah do VKP, si musí 
opatřit závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody. Obecně tak již v rámci 
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projekčních prací vyplývá pro investora povinnost volit takové technologie a stavební 
postupy, které v maximálně možné míře ochrání dotčené VKP, popřípadě minimalizují 
negativní dopady spojené se stavebními pracemi a následným užíváním staveb.  
Takové území nebude záměrem negativně dotčeno.  
Řeka Olše a její břehové porosty, stejně jako lužní les, který je navržen jako biocentrum jsou 
zároveň významným krajinným prvkem ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. § 3 dost. 6 a § 4 
odst. 2. Rovněž Staroměstský potok tekoucí jihozápadně od areálu a soustava rybníků 
Olšovský, Vdovec, Ženich a Panic, které se nachází 900 - 1100 m severně od předmětného 
záměru, jsou významnými krajinnými prvky ze zákona č. 114/1992 Sb. Tyto prvky nebudou 
záměrem dotčeny ani ovlivněny. 
 
- na území historického, kulturního nebo archeologického významu 
Zájmové území je mimo území historického, kulturního nebo archeologického významu, 
nenalézají se zde objekty uvedeného významu. 
 
- na území hustě zalidněná  
Zájmové území je průmyslovou zónou  Karviná – Nové Pole, které je územím bez souvislé 
zástavby. Nejbližší zástavbou je zástavba Karviná – Staré Město, které je situováno jižně od 
zájmového území.. Území  průmyslové zóny Nové Pole je situováno mimo území hustě 
zalidněné v dostatečném odstupové vzdálenosti.  Ve vztahu k průmyslovému areálu je 
nejblíže situována zástavba rodinnými domy na ulici Myslivecká. 
 
- na území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží) 
Zájmová lokalita je situována na území, které nevykazuje zátěž nad únosnou míru zatížení. 
Území Průmyslové zóny Karviná-Nové Pole byla v minulosti určena pro vybudování 
hlavního závodu Dolu ČSA. Na ploše byla provedena skrývka kulturních zemin a území bylo 
částečně upraveno násypem z důlní hlušiny. Od tohoto záměru OKD, a.s. upustila a plocha 
byla až do roku 2000 nevyužita, než bylo rozhodnuto využít tohoto území pro průmyslovou 
zónu. Během přípravy území pro průmyslovou zónu nebyla prokázána stará ekologická zátěž, 
která by bránila realizaci investičního záměru. 
 
 
2.  Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které 
budou pravděpodobně významně ovlivněny  
 
2.1 Vlivy na obyvatelstvo             
                                                                          
Stavba je umístěna si 650 m od hranice města Karviná, kde se vyskytují objekty Technických 
služeb, Správy a údržby silnic, garáže ČSAD.  
 
Severozápadně od plochy záměru se nachází prostor průmyslové zóny, z jihu k záměru 
přiléhá zástavba rodinných domů. Na sever a východ se za ulicí Bohumínská nacházejí  
zemědělsky využívané pozemky a za nimi východním směrem (cca ve vzdálenosti cca 500 m) 
se nachází městská ČOV a zahrádkářské kolonie.  
Obytná zástavba se nachází cca 250 m jižně od nejbližšího navrženého parkoviště. 
Nejblíže situované objekty bydlení byly zvoleny pro hlukové posouzení jako referenční body. 
Město Karviná má téměř 69 tis. obyvatel, část Staré Město 1160 obyvatel. 
 
Základní kriteria pro posouzení míry nebo možnosti ovlivnění obyvatel jsou zpracovaným 
oznámením prověřena. Možné přímé a nepřímé vlivy na obyvatelstvo je možno 
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charakterizovat s ohledem na jednotlivé složky životního prostředí ve vztahu k obyvatelstvu a 
z hlediska časového rozložení záměru (po dobu stavebních úprav a v době provozu.     
Ani v době realizace stavebních úprav vzhledem k umístění objektu nemůže být ovlivněno 
obyvatelstvo zejména s ohledem na stavební práce. Vlastní stavba bude probíhat pouze 
omezenou dobu ve stávajícím areálu průmyslové zóny Nové Pole.  

Dodavatel stavby bude poskytovat garance na minimalizování negativních vlivů stavby na 
životní prostředí a na celkovou délku stavby se zohledněním požadavků na používání 
moderních a progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu 
prostředí šetrných technologií). Celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby 
maximálně omezoval možnost narušení faktorů pohody pro obyvatele nejblíže situovaných 
objektů bydlení.  

Z hlediska doby realizace záměru, jeho rozsahu a  současným respektováním výše uvedených 
doporučení lze záměr i v době stavebních prací akceptovat. 
 
 
2.2 Ovzduší a klima                                                              
 
Město má vcelku mírné klimatické podmínky. Průměrná roční teplota se pohybuje kolem 8oC 
a průměrné roční srážky kolem 800 mm. Převládají větry od jihozápadu a západu.  
Zeměpisnou polohou, reliéfem krajiny a klimatickými faktory jsou určeny makroklimatické 
podmínky na řešeném území. Podle rajonizace klimatických oblastí (E. Quitt – klimatické 
oblasti Československa 1971) spadá území Havířova do mírně teplé klimatické oblasti MT10, 
která je charakterizována dlouhým létem, teplým a mírně suchým, krátkým přechodným 
obdobím s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem, krátkou mírnou zimou a 
následujícími hodnotami: 
 
Počet letních dnů      40 – 50 
Počet dnů s prům. teplotou 10°C a více   140 - 160 
Počet mrazových dnů     110 – 130 
Počet ledových dnů      30 - 40 
Průměrná teplota v lednu    -2 - -3°C 
Průměrná teplota v červenci     17 - 18°C 
Srážkový úhrn ve vegetačním období 400 mm  – 450 mm 
Srážkový úhrn v zimním období 200 mm   – 250 mm 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou    50 – 60 
 
Sluneční svit dosahuje v roce 1 800 až 2 000 hodin, roční oblačnost obnáší v průměru 64 % 
pokryté oblohy. Na svahových polohách se projevuje tepelná inverze a v níže položených 
místech se setkáváme s častějšími mlhami. Na místní výkyvy počasí a čistotu ovzduší působí 
vzdušné proudění. 
 
Použitá stabilitně členěná větrná růžice byla vypracována ČHMÚ pro město Karviná a je 
dokumentována následující tabulkou.  
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Tabulka č.19 

Třída stability, 
rychlost větru N NE E SE S SW W NW Bezvětří Součet 

(%) 
I.t ř. v=1,7 m/s 0.71 0.52 0.78 0.52 1.16 0.77 0.76 0.45 4.69 10.36 
II.t ř. v=1,7 m/s 1.87 1.61 2.00 1.13 3.59 2.30 1.63 0.86 2.45 17.44 
II.t ř. v=5 m/s 0.08 0.07 0.18 0.10 0.23 0.11 0.10 0.08 0.00 0.95 
III.t ř. v=1,7 m/s 2.25 1.72 1.83 0.94 3.46 2.72 2.09 1.31 1.07 17.39 
III.t ř. v=5 m/s 2.02 1.29 2.29 0.50 2.59 2.47 2.09 0.67 0.00 13.92 
III.t ř. v=11 m/s 0.04 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 0.03 0.03 0.00 0.13 
IV.t ř. v=1,7 m/s 1.06 0.62 1.03 0.54 1.25 1.09 1.19 1.22 0.65 8.65 
IV.t ř. v=5 m/s 1.90 0.72 1.93 0.62 3.18 3.46 3.07 1.22 0.00 16.10 
IV.t ř. v=11 m/s 0.16 0.02 0.10 0.36 0.26 0.17 0.22 0.24 0.00 1.53 
V.tř. v=1,7 m/s 0.97 0.57 1.00 0.41 0.86 0.86 1.22 1.36 0.55 7.80 
V.tř. v=5 m/s 0.38 0.06 0.40 1.00 2.11 0.26 0.19 1.33 0.00 5.73 

Součet (%) 11.44 7.2 11.54 6.12 18.71 14.22 12.59 8.77 9.41 100.00 

 
 
Grafické znázornění stabilitně členěné větrné 
růžice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nejbližším bodem imisního monitoringu je  stanice ČHMÚ TKAR situovaná na protilehlé 
straně města Karviná, která reprezentuje pozaďové městské imisní koncentrace v obytné 
zástavbě. Obdobnou reprezentativnost vykazuje stanice TKAO umístěná u silnice v sídlištní 
zástavbě nedaleko Zdravotního ústavu. 
Vzdálenost stanic od zájmového území jsou značné a navíc jsou mezi nimi a zájmovou 
lokalitou umístěny významné městské zdroje znečištění ovzduší. Použitelnost údajů z měření 
na těchto stanicích je proto omezená. Následující tabulka obsahující naměřené údaje na 
stanicích TKAR a TKAO v roce 2007 je proto pouze ilustrativní. 
Imisní koncentrace měřené na stanicích ČHMÚ v roce 2007 jsou uvedeny v tabulace na straně 
22 tohoto oznámení. 
Je předpoklad na základě srovnatelných staveb splnění všech podmínek ve smyslu zákona  
č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší  a o změně některých dalších zákonů, že 7.fáze výstavby 
nezpůsobí zřetelnou změnu z hlediska ochrany ovzduší oproti stávajícímu stavu. 
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2.3 Voda  
                                                                              
Území je odvodňováno řekou Olší hydrologické povodí 2-03-03. Průměrný roční průtok Olše 
před ústím Petrůvky je 10,19 m3.s-1 (ČHMU). Podle výsledků měření prováděné Povodím 
Odry je kvalita vody toku Olše zařazena ve třídě V. to je jako voda velmi znečištěná. 
 
Chemismus v řece Olši v řkm 7,4 Věřňovice, porovnání let 1995 – 2000 
Tabulka č.20 

Rok RL NL Fe Mn N-NH4 N-NO3 Pc Cl SO4 Ca Mg 
mg/l 

1995 3360 42 1,33 0,26 4,58 3,6 - 1512 144 133 51 
1996 3721 31 0,86 0,27 4,10 3,1 - 1768 173 163 56 
1997 3721 25 1,09 0,34 5,21 3,4 - 1768 154 179 61 
1998 3766 42 1,79 0,34 3,46 2,5 0,36 1517 140 162 58 
1999 3766 58 4,88 0,24 2,94 2,6 0,72 1558 137 171 64 
2000 3134 79 1,80 0,20 2,69 2,6 1,07 1300 138 151 56 

 
Vlastní etapa výstavby nepředstavuje významnější riziko ohrožení kvality vod v případě 
respektování dobrého stavu techniky používané při výstavbě.  
 
Pro eliminaci rizika (kvalitativní podmínky vod) během provádění stavebních prací jsou 
navržena následující  opatření: 
- všechny mechanismy, které se budou souviset se stavebními úpravami musí být 

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

- prováděna bude očista vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace. 
 
V době provozu nebude do stávajícího nakládání s vodami zasahováno. Odpadní vody 
splaškové budou odváděny stávajícím kanalizačním systémem, do odvodu dešťových vod 
nebude zasahováno. 
 
 
2.4 Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje                                                                                    
 
Jak již bylo konstatováno, území průmyslové zóny Nové Pole a staveniště není zemědělským 
půdním fondem. Na ploše byly provedeny skrývky kulturních zemin, které jsou tvořeny 
hnědými ilimerizovanými půdami, místy oglejenými. Zrnitostně se jedná o půdy středně těžké 
hlinité a těžké hlinojílnaté. 
Oblast okolí povodí řeky Olše je tvořena údolní terasou. Je tvořena dvěma litologicky 
i stratigraficky odlišnými druhy sedimentů. Spodní část terasy je štěrková a je tvořena 
převážně valouny beskydských pískovců. Objevuje se křemen, rohovec, lydity, těšinity 
a valouny hornin nordického původu. Z větší části loží přímo na předkvartérním skalním 
podkladu. Nad štěrky spočívá souvrství povodňových hlín, budující nivní stupeň. Nižší nivní 
stupeň má povrch štěrkový, který sou výškou odpovídá štěrku v podloží povodňových hlín. 
Báze terasy je nerovná. 
 
Horninové prostředí ani přírodní zdroje nebudou stavbou ovlivněny. Zemědělské pozemky 
nebudou dotčeny. 
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2.5  Flóra, fauna a ekosystémy                                                                    
 
Vlastní stavba 5.fáze ani následující provoz nebude mít vliv na floru ani faunu v území.  
Při přípravě záměru byl proveden průzkum vymezující výskyt flóry a fauny v území. 
 
Výčet druhů determinovaných v území při biologickém průzkumu  
Bylinné patro:  
Aegopodium podagraria (bršlice kozí noha), Agropyron repens (pýr plazivý), Agrostis 
stolonifera (psineček výběžkatý), Agrimonia eupatoria (řepík lékařský), Achillea millefolium 
(řebříček obecný), Ajuga reptans (zběhovec plazivý), Alchemilla  vulgaris (kontryhel 
obecný), Alopecurus pratensis (psárka luční), Arthemis (rmen), Atriplex (lebeda), Bellis 
perennis (sedmikráska chudobka), Capsella bursa pastoris (kokoška pastuší tobolka), 
Cirsium arvense (pcháč rolní), Dactylis glomerata (srha říznačka), Elytrigia reensp (pýr 
plazivý) (ens), Equisetum arvense (přeslička rolní), Galium aparine (svízel přítula), 
Geranium robertianum (kakost krvavý), Geum urbanum (kuklík městský), Glechoma 
hederacea (popenec břečťanovitý),   Poa annua (lipnice roční), Potentilla anserina (mochna 
husí), Ranunculus repens (pryskyřník plazivý), Symphytum officinale (kostival lékařský), 
Taraxacum officinale (smetánka lékařská), Tussilago farfara (podběl lékařský), Urtica dioica 
(kopřiva dvoudomá). 
 
Fauna 
V prostoru byli sledováni: hraboš polní Microtus arvalis, ježek východní Erinaceus  concolor, 
králík divoký Oryctolagus cuniculus, myšice křovinná Apodemus sylvaticus, potkan Rattus 
norvegicus, z ptactva bažant obecný Phasianus colchicus, budníček menší Phylloscopus 
collybita, budníček větší Phylloscopus trochilus, drozd kvíčala Turdus pilaris, drozd zpěvný 
Turdus philomelos, havran polní Corvus frugilegus, holub domácí Columba livia, jiřička 
obecná Delichon urbica, kukačka obecná Cuculus cancoru, pěnkava obecná Fringilla 
coelebs, sýkora babka Parus palustris, sýkora koňadra Parus major, sýkora modřinka Parus 
caeruleus, špaček obecný Sturnus vulgarit, vrabec domácí Passer domesticus, vrabec polní 
Passer Montanu. 
 
Přímo v území (vymezeném lokalitou rozsahu záboru stavbou) nebyly zjištěny při terénním 
průzkumu ani nejsou uvedeny takové údaje v dostupným materiálech jiných zpracovatelů 
(terénní průzkum v rámci zpracování ÚSES, územního plánu) druhy flory nebo fauny 
chráněné ve smyslu ustanovení Zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a 
prováděcí  vyhlášky č. 395/1992 Sb. MŽP ČR, jejíž nedílnou součástí je Příloha č. III (v níž je 
ve třech kategoriích stanoven stupeň ohrožení jednotlivých živočišných druhů) a přílohy č. II 
(kterou se ve 3 kategoriích stanoví stupeň ohrožení jednotlivých rostlinných druhů).  
 
Po provedeném průzkumu přímo pro zájmovou lokalitu je možné jednoznačně konstatovat, že 
v území lokality vzhledem k jejímu situování se v území nenacházejí žádné druhy flory  
chráněné ve smyslu ustanovení Zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a 
prováděcí  vyhlášky č. 395/1992 Sb. MŽP ČR.  
 
 
2.6  Krajina, krajinný ráz           
                           
Krajinný ráz je kategorií smyslového vnímání, je utvářen přírodními a kulturními prvky, 
složkami a charakteristikami, jejich vzájemným uspořádáním, vazbami a projevy v krajině.  
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Hodnocení krajinného rázu se týká především hodnocení prostorových vztahů, uspořádání 
jednotlivých prvků krajiny v určitém prostoru s ohledem na zvláštnost, působivost a 
neopakovatelnost tohoto prostorového uspořádání. 
Vlastní stavba nebude znamenat změnu nebo ovlivnění stávajícího rázu krajiny. Objekt je 
situován v průmyslové zóně, stavba doplní stávající objekt firmy o přístavbu sociálně-
administrativní budovy a přístavba skladu, které budou vnímatelnými objekty. Zároveň budou 
realizovány další objekty - ocelový venkovní sklad odpadu, ocelový venkovní sklad na palety, 
komunikace, zpevněné plochy, terénní a sadové úpravy a oplocení, které doplní stávající areál 
firmy. 
Zájmové území průmyslové zóny Karviná-Nové Pole, na kterém je uvažovaná stavba stavby 
„Podnikatelský areál ul.Bohumínská, Karviná – Staré Město“se nachází západně od města 
Karviná, v průmyslové zóně Nové Pole mezi státní silnicí II/468 a řekou Olší. Lokalita 
průmyslové zóny spadá do nivy řeky Olše, která je dominantním tokem v krajině.  
 
Reliéf krajiny lze charakterizovat jako rovinatý s rozptýlenou zástavbou slezského typu. 
Jihozápadním směrem asi 3 km se nachází Důl ČSA, který se výrazně negativně podílí svojí 
činností nejen na využití tohoto území ale i na kvalitě ovzduší v celém regionu. Krajina 
v území má charakter průmyslové krajiny s převažující produkční funkcí a funkcí exploatace 
neobnovitelných přírodních zdrojů. V krajině se vyskytuje poměrně mnoho stop po hornické 
činnosti, mezi těmito lokalitami se nalézají oblasti využívané pro bydlení a rekreační činnosti 
(například zahrádkaření). Část těchto antropických vlivů již byla rekultivována. Reliéf krajiny 
je plochý, bez terénních vln a vysokého převýšení. Míra zkulturnění krajiny je jedna 
z nejvyšších v rámci České republiky. 
 
Území na pravém břehu Olše je využíváno převážně k zemědělské výrobě, soustava rybníků 
severně od areálu průmyslové zóny pro chov ryb. Výstavba předmětného záměru pouze toto 
území doplní a krajinný ráz výrazně neovlivní. 
 
Následující grafické znázornění ukazuje způsob začlenění stavby do území. 
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2.7 Hmotný majetek a kulturní památky                                                       
 
Nebudou negativně ovlivněny. Realizací záměru nedojde k ovlivnění hmotného majetku nebo 
kulturních památek. 
 
 
2.8 Hodnocení 
 
Vliv výstavby a provozu stavby  na ekosystémy, jejich složky a funkce. 

Tabulka č.21 

Vlivy  Typ ovlivnění Odhad významnosti vlivu 

Emise z dopravy při 
výstavbě 

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

Prach a hluk při 
výstavbě 

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

Emise  v době 
provozu 

přímé 

 

nepříznivý vliv malý 

Vliv na jakost 
povrchové vody 

přímé není zasahováno do způsobu odvodnění 

Půda v areálu žádný zábor zemědělského půdního fondu  není 

Vliv na flóru a faunu 
v době stavby 

žádný nepříznivý vliv není 

Žádný přímé nepříznivý vliv není 

Vliv na flóru a faunu 
v době provozu 

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

(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti) 
 
Zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky 
Základní kriteria pro posouzení míry nebo možnosti ovlivnění této skutečnosti jsou 
dokladována v tomto oznámení. Posouzení vlivu záměru na zdraví obyvatelstva bylo 
provedeno z hlediska období výstavby a období provozu.  
Možné vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a eventuelní přímé a nepřímé vlivy na 
obyvatelstvo je možno charakterizovat následovně:  
 
Vliv znečištěného ovzduší 
V době výstavby budou do volného ovzduší emitovány škodliviny z provozu dopravních 
prostředků stavby. Doprava bude soustředěna do období řešení realizace předmětného 
záměru, rozsah vlivů může být omezen organizací práce a prováděných pracovních operací.  
Množství emisí vznikajících po realizaci stavby ”Podnikatelský areál ul.Bohumínská, Karviná 
– Staré Město“  bude vzhledem k umístění lokality v areálu průmyslové zóny malé s ohledem 
na okolní prostory, jak je dokladováno zpracovanou rozptylovou studií.  
 
Vliv hlukové zátěže  
Chráněné objekty (objekty bydlení) a chráněný venkovní prostor nejblíže situovaných objektů 
nebude ovlivněn nad přípustnou úroveň pro den ani pro noc (provoz stavby ”Podnikatelský 
areál ul.Bohumínská, Karviná – Staré Město“ a provoz podnikatelského areálu včetně veřejné 
dopravy). Odstupová vzdálenost těchto objektů je dostatečná, jak je dokladováno vymezeným 
dosahem izofon hluku z provozu předmětného záměru. 
 
Vliv produkce odpadů 
Zneškodnění odpadu bude v rámci stavby prováděno externí firmou na základě smluvního 
vztahu. Po realizaci stavby bude zneškodnění provozu prováděno specializovanou firmou 
stejně jako stávající provoz. 
 
Odhad zdravotních rizik pro exponované obyvatelstvo  
Dle předpokládaných závěrů nebude hodnot souvisejících s odezvou na organismus obyvatel 
dosahováno, realizace záměru v území bude možná bez nadměrného ovlivnění nejbližších 
antropogenních systémů. 
Při použití navrhovaných opatření nebude antropogenní zóna významně dotčena nad únosnou 
míru.  
 
Sociální, ekonomické důsledky 
Vlastní realizace stavebních úprav ani následný provoz nemá pro obyvatelstvo nadměrně 
negativní vliv v uvedených oblastech. Stavba nebude znamenat pro obyvatelstvo negativní 
sociální ani ekonomické důsledky.  
 
Narušení faktoru pohody 
Dle dokladovaných skutečností za předpokladu dodržování základní technologické kázně ze 
strany dodavatele stavby a následně provozu není předpoklad narušení faktoru pohody nad 
únosnou míru.  
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2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 
 
Negativní účinky záměru se za předpokladu technologické kázně ze strany dodavatele a 
zodpovědně zpracovaného plánu organizace výstavby v obytném území neprojeví. Vlivy na 
zdraví obyvatelstva budou v souladu s požadavky platné legislativy. 
 
 
3. Údaje o možných vlivech přesahujících státní hranice 
 
Předmětný záměr není zdrojem možných vlivů přesahujících státní hranice. 
 
 
4.  Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 
 

� Veškeré stavební úpravy budou prováděny správnou organizací stavby a eliminován bude 
možný vliv na okolí. 

� Investor stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování 
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového 
hospodářství, o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich zneškodnění nebo 
využití bude vedena odpovídající evidence. Nakládání s odpady bude prováděno v souladu 
s regulativy schváleného plánu odpadového hospodářství kraje a města. 
 
� Důsledně budou dodržovány podmínky vyjádření všech dotčených orgánů a organizací.  
 
� Kontrolována budou všechna riziková místa a neprodleně odstraňovány vzniklé úkapy 
závadných látek. 
 
� Prováděn bude monitoring jednotlivých vlivů na životní prostředí v souladu s uloženými 
podmínkami provozu. 
 
�  Přípojky splaškové a dešťové kanalizace budou napojeny do stávající veřejné kanalizace 
splaškové a dešťové vedené v ul. Na Novém poli. 
Znečištěné dešťové vody z parkovišť a manipulačních ploch budou odvedeny přes odlučovač 
ropných látek. 
 
� Vytápění bude zabezpečeno bez nového zdroje znečištění ovzduší . Zdrojem tepla jsou 
výtopny fy Dalkia Česká republika,   divize Karviná a topným mediem přiváděným do místa 
odběru je horká voda o teplotních parametrech 140/60 °C v zimním období a 80/60°C v 
letním období 
 
 
5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytovaly při 

specifikaci vlivů 
 

 Vlivy zpracované v tomto oznámení nebyly řešeny na základě zásadních nedostatků nebo 
neurčitostí, které by mohly ovlivnit rozsah závěrů tohoto posouzení realizovaného v rámci 
oznámení. Pro zhodnocení vlivů záměru na životní prostředí a obyvatelstvo jsou 
v dostatečném rozsahu známy všechny podstatné podklady. Záměr byl posouzen na základě 
zpracované dokumentace pro územní řízení (Ing.arch Havel, ARPIK Ostrava s.r.o., 05/2008). 
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Záměr je standardem obdobných aktivit. Z jejich vlivů na životní prostředí je možno v území 
vycházet. Všechny vlivy jsou doložitelné a předvídatelné s potřebnou přesností. 
 
 
E. Porovnání variant řešení záměru (pokud byly předloženy) 
 
Předmětný záměr stavby je vázán k předmětnému objektu, v němž jsou stavební úpravy 
navrženy a není řešen variantně.  
 
Pro variantní posouzení stavby by mohly být zvažovány varianty (jak je uvedeno v části B.5) 
nulová varianta a varianta předkládaná oznamovatelem.  Nulová varianta  ponechává objekt 
v současném stavu, řešená varianta (předložena investorem) je řešením záměru investora 
s eliminací vlivů záměru na životní prostředí. Geografická varianta nebyla řešena, možnost 
umístění stavby navrhovaného charakteru bylo prověřeno v rámci územně plánovací 
dokumentace. 
 
 
F. Doplňující údaje 
 
1. Mapová a jiná dokumentace, týkající se údajů v oznámení 
 
Oznámení je doplněno mapovou dokumentací: 
 
Podnikatelský areál ul.Bohumínská, Karviná – Staré Město  

Zastavovací situace, měřítko 1 : 500 
Pohledy, měřítko 1 : 400 
Půdorys 1.NP - nový stav, Půdorys 2.a 3.NP, měřítko 1 : 400 

  
 (dle Ing.arch Havel, ARPIK Ostrava s.r.o., 06/2008). 

 
Rozptylová studie Karviná – Staré Město,  ul.Bohumínská - podnikatelský areál  
AZGEO, s.r.o., 06/2008 
 
 
2. Další podstatné informace oznamovatele 
 
Oznamovatel všechny známé informace o předmětném záměru uvedl ve výše zpracovaném 
oznámení. 
 
 
G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru 
 
Pozemek pro umístění navrhovaného  podnikatelského areálu se nachází  na jihovýchodním 
okraji průmyslové zóny Nové pole 1 v Karviné - Starém Městě. Plocha je situována mezi 
ulicemi Bohumínská, Na Novém poli, prodloužením ulice Myslivecká a pozemkem areálu 
Sukmano na parcelách číslo 540/63, 540/65 a 540/2 v katastrálním území Staré Město u 
Karviné.  
Celková plocha  stavby  podnikatelského areálu je 25 359 m2, z toho vlastní Podnikatelský 
areál na pozemcích stavebníka 18 444 m2. Plocha dopravního napojení - veřejných 



 47 
 

 

komunikací motorových a pěších a souvisejících ploch zeleně situovaných na pozemcích 
Statutárního města Karviné – parc. č. 540/2   - činí  zbývajících 6 915 m2 . 
Nezastavěné části parcel 540/65 a 540/63 o celkové ploše 22 536 m2  jsou rozvojovým 
územím navrhovaného Podnikatelského areálu. 
Severozápadně od plochy záměru se nachází prostor průmyslové zóny, z jihu k záměru 
přiléhá zástavba rodinných domů. Na sever a východ se za ulicí Bohumínská rozpostírají 
zemědělsky využívané pozemky a za nimi východním směrem (cca ve vzdálenosti cca 500 m) 
se nachází městská ČOV a zahrádkářské kolonie. Obytná zástavba se nachází cca 250 m jižně 
od nejbližšího navrženého parkoviště. 
V území průmyslové zóny jsou zatím vybudovány výrobní objekty firmy SHIMANO CZECH 
REBUBLIC s.r.o.,., GRADO, s.r.o., STANT MANUFACTURING, GATES FACILITY a 
stávající areál firmy MÓLNLYCKE HEALT CARE KLINIPRO, s.r.o. 
Podnikatelský areál je koncipován jako soubor vedle sebe řazených objektů s  
pronajímatelnými  provozovnami o zastavěná ploše jednotlivé buňky cca 600 m2  a vedle sebe  
řazených středně velkých výrobních hal o celkové zastavěné ploše jednotlivých provozů 
(představujících výrobní a skladovou halu, administrativní část, sociální a technické 
vybavení) cca 2000 m2. Konstrukční řešení umožňuje případné spojení jednotlivých 
provozoven do větších výrobních celků.  
Příjezd a vstup klientů je řešen z čelní strany objektů, zásobování bude prováděno z vnitřních 
areálových komunikací a manipulačních ploch. U menších provozoven úrovňově s možností 
vjezdu segmentovými vraty, u větších hal přes nakládací rampy s můstky. 
Součástí areálu budou výrobní haly, kanceláře, zpevněné manipulační plochy, komunikace, 
parkoviště, chodníky a přípojky inženýrských sítí.  Výrobní haly  budou sloužit pro potřeby 
výroby a služeb, balení, kompletaci a logistiku. Každá jedno a dvoupodlažní jednotka bude 
obsahovat kromě výrobně skladovacích prostor kancelářské prostory, sociální zařízení a 
prostory pro zákazníky, vzorkovny a prodej. Předpokládá se zakázková řemeslná výroba a 
výroba malých sérií, spojená s prezentací ve vzorkovnách, případně i s přímým prodejem.   
Ve větších halách se uvažuje s výrobními a  montážními linkami pro kompletaci výrobků 
z kovu a plastů. 
Součástí komplexu je i třípodlažní administrativní budova. V horních podlažích jsou navrženy 
prostory pro kanceláře, velkoplošné kanceláře, zasedací místnosti a sociální zařízení pro 
zaměstnance, v přízemí je recepce, kanceláře správy areálu, pronajímatelné zasedací místnosti 
a restaurace s varnou a zázemím. 
Řešeny jsou odpovídající dopravní plochy a koncepce napojení na dopravní systém města a 
napojení na inženýrské sítě. 
Území v němž budou umístěny objekty Podnikatelského areálu je  inženýrsky vybavené. 
Připojení bude na stávající stoku na splaškové kanalizace. Voda bude napojena na stávající 
vodovodní řád (obojí ve  vlastnictví Sm VaK). Přívod elektřiny  bude z rozvodné sítě ve 
vlastnictví ČEZ distribuce. 
Teplo bude zajištěno od Dalkia Česká republika, a.s. divize Karviná. Připojení  objektů na plyn  
se v podnikatelském areálu uvažuje pouze pro technologické účely a pro varnu restaurace 
(vytápění bude zabezpečeno z dálkového rozvodu tepla Dalkie). 
Dopravní napojení areálu bude řešeno jednak z ulice Bohumínská přes stávající, nově 
vybudovanou křižovatku, jednak novým připojením na vnitřní obslužnou komunikaci 
průmyslové zóny – na ulici Na Novém poli. 
Pěší komunikace budou připojeny na stávající síť chodníků.  
 
Staveniště se nachází mimo aktivní část záplavového území řeky Olše (dle ÚP s účinností od 
20.10.2006). Plocha celé průmyslové zóny  Nové Pole spadá dle územního planu Karviné do 
území záplav při zvláštní povodní vodního díla. 
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Předmětný záměr respektuje využití stávající i připravované ostatních objektů v rámci 
průmyslové zóny Karviná. 
 
Z širšího pohledu urbanistické koncepce výstavby v lokalitě průmyslové zóny Nové Pole 
bude navrhovaný podnikatelský areál svými objekty navrženými pro průmysl a výrobní 
služby začleněn  jako součást komplexního řešení celého území  výrobní zóny.  
Jeho poloha na okraji přilehlém k městu je při příjezdu k průmyslové zóně v prvoplánové 
poloze.  Orientace administrativní budovy a menších pronajímatelných provozoven ke 
komunikaci, z níž je přímý vizuální kontakt s proskleným parterem se vzorkovnami a 
prodejnami zakázkové výroby, si vyžaduje specifické řešení v členění hmot i v detailu 
vlastních fasád. 
Třípodlažní administrativní budova a na ni navazující vedle sebe řazené výrobní objekty jsou 
řešeny tak, že za  uliční fasádní frontou s prosklenými vstupy, s výkladci vzorkoven a 
prodejen v přízemí a kancelářemi a šatnami v 2.NP bude obvodový plášť s kombinací 
prosklených stěn a plných ploch obložených hliníkovými kazetami. Až za tímto  traktem 
budou výrobní plochy v halových prostorech. Tyto budou orientované svými vstupy a 
zásobováním k vnitřním komunikacím a manipulačním plochám. 
Obdobně (k vnitřní přístupové komunikaci) budou orientovány  i vstupní partie a vzorkovny 
větších výrobních hal. Jejich hospodářské vstupy a zásobování (přes nakládací rampy) bude  
ze strany manipulační plochy v zázemí. 
 
Administrativní budova je navržena jako třípodlažní nepodsklepený objekt, konstrukční 
trojtrakt, řešený jako železobetonový skelet o základním modulu 6 000 (respektive 7 200) x 6 
000 mm s vyzdívkami vnitřních dělicích stěn a příček a obvodových stěn. Obvodový plášť je 
tvořen kombinací prosklených stěn a plných ploch obložených hliníkovými šablonami. 
V  přízemí objektu bude vstupní hala s recepcí pro administrativní část, zasedací místnosti, a 
technické vybavení - výměníková stanice UT s napojovacím uzlem.  Z haly přístupným 
schodištěm a výtahem bude nástup do horních pater administrativy. 
Samostatnou částí přízemí administrativní budovy bude provoz restaurace s vlastní varnou a 
potřebným zázemím. Restaurace je propojena s administrativní částí, má i samostatný vstup a 
to jak pro hosty, tak pro zásobování a personál. Je tak umožněn oddělený  provoz ve vlastním 
režimu nezávisle na provozu administrativní části budovy.  Kapacita restaurace je 115 míst, 
kapacita varny předpokládá přípravu cca 300 hlavních jídel denně. 
V horních dvou podlažích bude administrativa. Obě horní patra jsou řešena z části jako 
velkoplošné kanceláře, zčásti jako oddělené kancelářské místnosti a zasedací místnosti a 
archivy či spisovny. Ve středním traktu budou v každém podlaží umístěny záchody pro muže 
a ženy, vždy včetně záchodů pro osoby s omezenou možností pohybu. V administrativní části 
se uvažuje s cca 80 zaměstnanci (včetně recepce, údržby a úklidu) 
 
Konstrukční systém pronajímatelné provozovny je navržen jako betonový montovaná skelet, 
případně kombinace betonových tyčových prvků skeletu s ocelovými střešními vazníky. 
Modulová síť 6 000 a 7 200 mm, rozpon vazníků 20m 
Čelní fasáda bude stejně jako u administrativní budovy řešena kombinací prosklených stěn a 
plných ploch obložených zateplenými hliníkovými šablonami. Dvorní fasáda zateplený 
kovový plášť z velkorozměrových dílců. 
Vstup do administrativní části a do vzorkovny je ze strany od ulice Bohumínská, zásobování 
je řešeno z manipulační plochy uvnitř areálu. 
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Předpokládá se ruční výroba a montáž výrobků s použitím malé mechanizace. Sortiment  
lehkého průmyslu, elektroniky, výrobky osobní spotřeby, komponenty pro finální výrobce 
apod. plocha výrobní haly je 426 m2  .  
V každé z pěti, provozně samostatných, buněk se uvažuje s počtem cca  10 administrativních 
pracovníku a do 20 zaměstnanců ve výrobě. 
 
Konstrukční výrobní haly je navržen jako betonový montovaná skelet, případně kombinace 
betonového skeletu s ocelovými střešními vazníky. Navržená modulová síť je v části výrobní 
haly  6 000  x  18 000 mm a v části administrativy a sociálního zázemí pro zaměstnance   4 
800 x 9 000 mm 
Čelní fasáda bude jednotně s ostatními objekty podnikatelského areálu řešena kombinací 
prosklených stěn a plných ploch obložených zateplenými hliníkovými šablonami. Dvorní 
fasáda zateplený kovový plášť z velkorozměrových dílců. Zásobování surovinami (respektive 
polotovary) pro výrobu a odvoz výrobků kamiony bude přes vykládací můstky z manipulační 
plochy v dvorní části areálu. 
Výrobní a skladová hala spolu s pomocnými prostorami vestavěnými do halového prostoru 
mají plochu 1760 m2. K výrobní části je, v celé délce  čelní strany, přiřazen dvoupodlažní 
trakt s přízemím využitým pro vzorkovnu s příručním skladem hotových výrobků a 
komplexem šaten a záchodů s denní místností pro zaměstnance výroby.   2.nadzemním 
podlaží je administrativní patro s velkoplošnou kanceláří se samostatnými místnostmi pro 
vedení, s respiriem a záchody pro muže a ženy.  
Výrobní hala je řešena pro mostový jeřáb vždy v jednom z polí. Výška haly je navržena 11 m. 
V obou výrobních halách se předpokládá s výrobou plastových výlisků jako komponentů pro 
odběratele zajišťujícího finální výrobu. 
Samotná výroba se provádí na vstřikovacích lisech a následně s možností ruční montáže, či 
montáže pomocí ručního lisu, nebo na montážních poloautomatech.  
Polotovary pro výrobu, tj. plastový granulát a kovové součástky, se naváží kamiony do 
skladovacích částí (příprava výroby) hal.Následně je granulát dopravován k jednotlivým 
vstřikovacím lisům, kde se vsype do zásobníků. Poté dochází ke smíchání granulátu s barvící 
příměsí; tato směs je nasávána do tavící komory, kde dochází k roztavení granulátu.  
Roztavená směs je následně pomocí šroubovice vstříknuta do formy, která je v této chvíli 
uzavřena. Následuje ochlazení formy a tím i plastových výrobků. Po uplynutí nastaveného 
časového intervalu, kdy již výrobek ztuhnul a nemění tvar, dojde k rozevření formy a 
vytlačení hotového výrobku na připravený dopravní pás .i do sběrné bedny.  
Montážní poloautomat - stroj určený ke kompletaci plastových výrobků s kovovými 
součástkami. Je opatřen třemi kruhovými talíři, na kterých jsou unášeny jednotlivé 
rozpracované komponenty. Postupně jsou na každém talíři pomocí lisů jednotlivé 
komponenty nalisovány.    
Ruční montážní stanoviště - je tvořeno pracovním stolem s ru.ním lisem a pracovní plochou.  
Počet pracovních míst, provozní doba  
Ve výrobním procesu v nepřetržitém provozu (4 směny 7 dní v týdnu) bude zaměstnáno 50 
osob. V administrativě bude zaměstnáno v každém objektu 20 osob. V nejsilnější smě-ně 
bude pracovat 40 osob. 
 
Areálové komunikace vozidlové a pěší 
Základní šířka komunikací uvnitř areálu bude 7 m, komunikace bude dvoupruhová, živičná. 
Skladba vozovky je navržena ve dvou variantách. Pro úseky, kde budou jezdit nákladní 
automobily bude konstrukce tl.500 mm (asfaltový beton střední 40 mm,asfaltový beton 
hrubozrnný 60 mm, obalované kamenivo 50 mm, kamenivo zpevněné cementem 130 mm, 
štěrkodrť 220 mm).  
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Úseky komunikací pro provoz osobních automobilů budou mít konstrukční tloušťku 390 mm 
(beton střední 40 mm, obalované kamenivo 50 mm, štěrkodrť 150 mm, mechanicky zpevněná 
zemina 150 mm).  
Chodníky budou šířky 2 m ze zámkové dlažby (ve skladbě dlažba 60 mm, pískový podsyp 30 
mm, štěrkodrť 150 mm).  
Minimální poloměr oblouku na obrubě bude 9 m v úsecích, kde jezdí nákladní auta, 5 m 
v úsecích pro osobní automobily. Maximální sklon bude do 6 %, vozovky budou odvodněny 
uličními vpustěmi do kanalizace.  
Manipulační plochy pro příjezd kamiónu a nákladních vozidel budou silnější konstrukce tl. 
500mm. Vjezdy k jednotlivým manipulačním místům byly prověřeny vlečnými křivkami.  
V areálu jsou navržena celkem 3 parkoviště pro osobní vozy. Parkovací stání budou živičná 
stejné konstrukce jako příjezdy t.j. 390 mm. Stání budou kolmá o rozměrech 2,5 x 5,3 m 
respektive pro osoby tělesně postižené 3,5 x 5,3. Dešťové vody z parkovišť bude svedena přes 
odlučovač ropných látek.  
 
Přípojky inženýrských sítí 
Řešená lokalita bude připojena z nedaleké venkovní linky vysokého napětí. Měrný výkon 
objektů lehkého průmyslu se pohybuje podle druhu výroby mezi 130 – 230 Wm2. U všech 
provozoven se počítá s cca 10 % rezervou pro případnou výměnu, nebo doplnění strojního 
vybavení. Pro danou lokalitu je zvolena hodnota 150 W/m2:   
Pro zásobování elektrickou energií jsou navrženy tři velkoodběratelské trafostanice, vestavěné 
do jednotlivých objektů: 
Odvedení  odpadních vod – kanalizace 
Přípojky splaškové a dešťové kanalizace budou napojeny do stávající veřejné kanalizace 
splaškové a dešťové vedené v ul. Na Novém poli. 
Zásobování vodou 
Areál bude napojen na stávající vodovod DN 150 v ul. Na Novém poli. Přípojka PE D 160 
slouží k zásobení areálu pitnou i požární vodou. Vodoměrová souprava bude umístěna ve 
vodoměrové šachtici cca 10 m za napojením na řad. 
Plynovod  - plynovodní přípojka 
Pro potřebu restaurace je navržena přípojka STL D 63, která je napojena na STL plynovod 
D160 vedený v ul. Na Novém poli. HUP + odběrní a regulační zařízení budou umístěny ve 
sloupku v oplocení. 
Vytápění objektů 
Zdrojem tepla jsou výtopny fy Dalkia Česká republika,   divize Karviná a topným mediem 
přiváděným do místa odběru je horká voda o teplotních parametrech 140/60 °C v zimním 
období a 80/60°C v letním období 
 
Areál bude oplocen. Stávající oplocení bude doplněno  poplastovaným pletivem na sloupcích 
( např. Betafence), odpovídajícímu oplocení stávajícímu, výška oplocení 180cm. 
V okolí objektů budou upraveny v rámci stavby volné plochy zeleně a na vhodných plochách 
provedena výsadba vzrostlých stromů. 
 
Záměr odpovídá požadovanému standardu pro obdobné stavby a je v souladu s platnou 
legislativou.  
Navržený způsob realizace5.fáze stavby je řešen tak, aby vliv na životní prostředí byl 
minimalizován. Navržené stavební řešení je v souladu s požadavky na obdobné stavby. 
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H. Příloha 
 
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou 
územně plánovací dokumentací 
 
Magistrát města Karviné, odbor územního plánování a stavebního řádu, úřad územního 
plánování, MMK/0666215/2008 z 23.4.2008 
 
Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu na evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000) 
 
Stavba není situována v území vymezeným dle nařízení vlády č.132/2005, kterým se stanoví 
seznam Evropsky významných lokalit. 
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Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů o stavbě, o současném a 
výhledovém stavu jednotlivých složek životního prostředí a s přihlédnutím ke všem 
souvisejícím skutečnostem lze konstatovat, že navrhovaná stavba ”Podnikatelský areál 
ul.Bohumínská, Karviná – Staré Město”je ekologicky přijatelná a lze ji 

 

                                                           doporučit  

                                         k realizaci na navržené lokalitě. 
 
 
 
Oznámení bylo zpracováno: červen 2008 
 
 
 
Zpracovatel oznámení:  ing.Jarmila Paciorková 
                                        číslo autorizace - osvědčení 15251/3988/OEP/92 
Selská 43, 736 01 Havířov 
Tel/fax  596818570, 602749482 
e-mail eproj@volny.cz  
 
Spolupracovali: 

 Ing.arch Havel, ARPIK Ostrava s.r.o., 05/2007 
AZGEO s.r.o., Ing.Radim Seibert, 06/2008. 
 
 
 
Podpis zpracovatele oznámení:              …….…………………………. 
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
 

 
 
Podnikatelský areál ul.Bohumínská, Karviná – Staré Město  

Zastavovací situace, měřítko 1 : 500 
Pohledy, měřítko 1 : 400 
Půdorys 1.NP - nový stav, Půdorys 2.a 3.NP, měřítko 1 : 400 

  
 (dle Ing.arch Havel, ARPIK Ostrava s.r.o., 06/2008). 

 
Rozptylová studie Karviná – Staré Město,  ul.Bohumínská - podnikatelský areál  
AZGEO, s.r.o., 06/2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 54 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H. Příloha 
 
 
 

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou 
územně plánovací dokumentací 
 
Magistrát města Karviné, odbor územního plánování a stavebního řádu, úřad územního 
plánování, MMK/0666215/2008 z 23.4.2008 
 
Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu na evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000) 
 
Stavba není situována v území vymezeným dle nařízení vlády č.132/2005, kterým se stanoví 
seznam Evropsky významných lokalit. 
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PODNIKATELSKÝ AREÁL UL.BOHUMÍNSKÁ, KARVINÁ – STARÉ MĚSTO 
 
ZASTAVOVACÍ SITUACE , měřítko 1 : 500 
POHLEDY , měřítko 1 : 400 
PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV, PŮDORYS 2.A 3.NP, měřítko 1 : 400 

  
 (dle Ing.arch Havel, ARPIK Ostrava s.r.o., 06/2008). 
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ROZPTYLOVÁ STUDIE KARVINÁ – STARÉ M ĚSTO,  UL.BOHUMÍNSKÁ - 
PODNIKATELSKÝ AREÁL 

AZGEO, s.r.o., 06/2008 
 


