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Úvod 
 
Pro stavbu ”Novostavba obchodního centra Studénka”, která je v současnosti projekčně 
připravována ve stupni dokumentace pro územní řízení, 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) - bodu 10.6 - záměr 
nedosahující příslušných limitních hodnot. 
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A. Údaje o oznamovateli 
 
Investor   INREBA IN s.r.o., 
Sídlo     Bezručova 388, 742 13 Studénka    
IČ                                      27844226 
DIČ                              CZ27844226 
 
Oznamovatel   INREBA IN s.r.o., 
Sídlo     Bezručova 388, 742 13 Studénka 
Zástupce oznamovatele  
ve věcech technických Ing.Mojmír Kotas 
     Tel.: 608220227 
IČ                                      27844226 
DIČ      CZ27844226 
 
Projektant    Ing.arch. Jan Carbol CARTIS 
Sídlo                              739 04 Pražmo 27 
                               Provoz: Hasičská 52 
                               700 30 Ostrava - Hrabůvka 
IČ                               11538741 
DIČ                                         CZ530627058 
 
 
B. Údaje o záměru                                         
I. Základní údaje                                                                                     
1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1   
 

Novostavba obchodního centra Studénka  
 
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) podlimitní záměr bodu 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 (výměra zastavěné plochy  
1 223 m2 a počet parkovišť 49).   
 
 
2. Kapacita (rozsah) záměru  

Zastavěná plocha obchodního centra   1 407,0 m2 
Související venkovní zastřešená plocha a vstupy       23,5 m2 
Celková zastavěná plocha     1 430,5 m2 
Ostatní zpevněné plochy stavby (přístupy pěších)     602,5 m2 
Plocha stavby vč. zpevněných ploch (příjezdy,  
parkoviště)       2 930,0 m2 
Počet parkovacích stání         58 
Plocha staveniště (stavbou dotčené plochy)   6 720,0 m2 
Celková podlahová plocha prodejních místností     836,5 m2 
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3. Umístění záměru   kraj Moravskoslezský 
    město Studénka 

      k.ú. Butovice 
      p.č. 1614, 1612/1, 1612/2, 2393/1, 2392/12, 1613/1, 1613/2,  
             1610/22, 2392/17, 1608/1, 1608/4, 1608/3 

                       
 
4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry (realizovanými,  
     připravovanými, uvažovanými) 
 
Navržena je stavba nové prodejny potravin s parkovištěm pro osobní automobily zákazníků a 
zaměstnanců prodejny.  
Vlastní stavba obchodního centra bude umístěna na parcelách p.č. 1614, 1612/1, 1612/2, 
2393/1, 2392/12, 1613/1, 1613/2, 1610/22, 2392/17, 1608/1, 1608/4, 1608/3 v k.ú.Butovice 
ve Studénce. Lokalita navržena pro stavbu je situována východně od ulice Sjednocení a 
Budovatelská. V přímém okolí se nachází výškový bytový dům, dům s pečovatelskou 
službou, prodejna Penny Market a bývalý obchodní dům „Kotvice“. Lokalita je umístěna 
poblíž centrální části města. Ze strany jihovýchodní sousedí s oploceným areálem 
zahrádkářské kolonie, ze strany jihozápadní s příjezdovou komunikací, ulicí Budovatelskou a 
sportovním areálem, situovaným za ulicí Budovatelská., ze strany severozápadní se stavbou a 
nezpevněnými plochami domu s pečovatelskou službou, ze strany severovýchodní 
s nezastavěným pozemkem, územním plánem vymezeným k další zástavbě centra.  
Nejbližší trvalá obytná zástavba je severně od posuzovaného obchodního centra, a to na ul. 
Sjednocení a Budovatelská.  
Pozemek navržen pro stavbu je nezastavěný, neoplocený, zatravněný. Podle provedeného 
geologického průzkumu byl dříve upravován navážkami včetně stavebního odpadu.   
V centrální části je plocha pro stavbu mírně skloněna v severním a jihozápadním směru  
s výraznější lomovou hranou jihovýchodním směrem ke stávajícímu areálu zahrádkářské 
kolonie.  
Navrhované obchodní centrum má doplnit a rozšířit stávající obchodní síť ve Studénce, 
umožní denní nákup běžného sortimentu potravin a dalšího základního zboží denní potřeby. 
Realizací stavby bude dána možnost k rychlým nákupům především místním obyvatelům 
z blízkého i vzdálenějšího okolí prodejny.  
Prodejna bude svým charakterem pultový i kombinovaný způsob prodeje hotových 
potravinářského a nepotravinářského zboží a předpokládané řešení stavby bude realizované 
jako objekt pro větší nákupy. Prodejna umožní i drobnější nákupy obyvatelům nejbližšího 
okolí. Prodejna je řešena jako bezbariérová a umožňuje přístup tělesně postiženým občanům 
z parkoviště i po chodníku. 
Nová napojení stavby pro zákazníky a parkoviště osobních vozidel budou provedena na 
místní, účelovou komunikaci, respektive manipulační plochu areálu Kotvice. Zásobování  
bude řešeno samostatným vjezdem z ulice Budovatelská. Oba příjezdy budou propojeny jen 
pro osobní vozidla s určitým omezením. Přístupy pro pěší zákazníky jsou navrženy novým 
chodníkem od obchodního domu „Kotvice“, přechodem od ulice Budovatelská a upraveným 
přístupem od domu s pečovatelskou službou. 
 
Využití předmětného území je v souladu s projednanou a schválenou územně plánovací 
dokumentací města Studénka, schválenou na 20. zasedání Zastupitelstva města Studénky dne 
24.4.2001 usnesením č. A/115/20/01, v zóně občanské vybavenosti centrální. V zóně je 
přípustné využití pro umístění staveb pro obchod a nevýrobní služby místního významu. 
Regulativem je předepsán sklon střechy 30 - 40o, respektování stavební čáry navazujících. 
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Místa napojení novostavby na technickou infrastrukturu lokality jsou umístěna ve směru na 
ulici Budovatelskou, v případě vodovodu a kanalizace až za ní, mimo obvod budoucího 
staveniště.  
Novostavba bude napojena na stávající veřejný vodovod, jednotnou kanalizaci města, 
teplovod CZT, distribuční rozvod nn a sítě elektronických komunikací. Odpadní dešťové 
vody ze zpevněných ploch parkoviště budou svedeny do nového odlučovače lehkých kapalin 
(OLK). Stávající rozvody veřejných inženýrských sítí, které mohou kolidovat se stavbou, 
budou zabezpečeny podle požadavků jejich správců, případně přeloženy. Nové zpevněné 
plochy parkoviště osobních vozidel budou napojeny novou příjezdovou komunikací. Plochy a 
části některých přístupů k areálu budou opatřeny venkovním osvětlením. 
 
Situování obchodního centra                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stavební pozemek byl podroben ekologickému auditu. Audit vyhotovila firma GEOVA s.r.o. 
v 05/2008 (Obchodní centrum Studénka – průzkum znečištění geoprostředí, Ekologický audit 
stavební plochy, GEOVA s.r.o.). Posuzované území v rozsahu základové půdy, dotčené 
stavbou nevykazuje z hlediska platné legislativy míru kontaminace, kterou lze považovat za 
závažnou. Podzemní vody v dané lokalitě zastižené realizovaným vrtem S2 lze obecně 
charakterizovat jako mírně znečištěné, zjištěné znečištění v ukazateli Cr nelze považovat za 
významné. Při realizaci stavby a výkopových pracích nedojde k okamžitému znečištění do 
spodních vrstev horninového prostředí až do podzemních vod. Toto tvrzení je dáno malou 
propustností sprašových hlín. 
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Možnost kumulace vlivů navrhovaného záměru stavby s jinými záměry než výše uvedenými 
není známa. Stavba bude řešena v souladu s provozem ostatních staveb v předmětném území.  
 
Návrh řešení bude vycházet z podmínek územně plánovací dokumentace se záměrem vytvořit 
obchodní centrum s ohledem na situování záměru v lokalitě. Stavební řešení respektuje 
stávající platnou legislativu v České republice, koncepce řešení vychází z obdobných 
obchodních objektů. Navržena je stavba, která bude  začleněna do stávající lokality a systému 
města Studénka s ohledem na další aktivity a stavby v dané lokalitě. Objekt bude svou hmotou 
respektovat měřítko okolní zástavby tak, aby jeho začlenění do prostoru bylo optimální a 
úměrné okolnímu prostoru.  
 
 
5.   Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a   
      hlavních důvodů pro jejich výběr, resp.odmítnutí 
 
Posuzovaná stavba bude mít  význam jako objekt sloužící pro zabezpečení zkvalitnění služeb 
spotřebitelům. Záměr vychází ze základní koncepce, a to požadavku zabezpečit maximální 
uspokojení zákazníka při nákupu potravin a základního zboží  v jednom prodejním objektu. 
Prodej potravin v kombinaci se základním drogistickým a drobným spotřebním zbožím je 
orientován na časově efektivní nákup  v blízkosti centra města Studénka.  
 
Při přípravě záměru na základě podmínek územně plánovací dokumentace, uspořádání ploch 
v dané lokalitě, souvisejících ploch, tvaru stavby, možnosti respektování a napojení 
inženýrských sítí, možného řešení napojení na komunikační systém a typové požadavky na 
provozní uspořádání prodejny potravin bylo přistoupeno k záměru využít předmětnou lokalitu 
pro realizaci stavby v předmětném území. Na základě zhodnocení možnosti umístění stavby 
v dané lokalitě nebyl v současnosti již záměr řešen geograficky variantně. Stavba rozšíří 
spektrum prodeje ve Studénce. Prodej  bude orientován na časově efektivní nákup.  
 
Pro variantní posouzení stavby by mohly být zvažovány následující varianty : 
1. Nulová varianta 
2. Varianta předkládaná oznamovatelem 
3. Varianty technického řešení 
 
Nulová varianta 
Varianta nulová by předpokládala ponechání plochy v současném stavu. Nulová varianta je 
možná, neumožňuje realizovat podnikatelský záměr investora související se zabezpečením 
občanské vybavenosti území, které je v souladu s územně plánovací dokumentací.  
Z hlediska vlivu na životní prostředí je tato varianta možná. Otázku případného vlivu 
například jiné stavby nebo jiného řešení lokality celého prostoru na životní prostředí nelze 
nyní posoudit. Vázala by se k jiné aktivitě. 
 
Varianty technického řešení 
V rámci projektové přípravy byly řešeny varianty technického řešení.  
Jedná se o realizaci protihlukové stěny, která byla v rámci přípravy území řešena ve dvou 
navrhovaných řešeních, které se týkají spíše tvaru navrhovaného tvaru vedení protihlukové 
stěny. Jedna varianta je tvarovaná (navržena v rámci přípravy projektu), druhá  přímá 
(navržena v rámci hlukového posouzení). 
Při přípravě stavby byly sledovány možnosti odvedení dešťových vod ve dvou variantách:   

- zasakování 



 9

- retenční nádrž 
Na základě hydrogeologického posouzení  zemin z hlediska možného zásaku dešťových vod 
na pozemcích  zpracované Ing.L.Vlkem v 02/2008 bylo provedeno posouzení firmou GEOVA 
s.r.o.bylo konstatováno, že není v dané lokalitě vhodné vybudování zasakovacího systému. Ze 
zprávy vyplývá, že zeminy tvořící podloží připovrchových navážkových materiálů jsou do 
hloubek 7,8 – 8,7 m pod povrchem zastoupeny zejména hlínami F6CL-jíl s nízkou plasticitou 
a vykazují koeficienty filtrace řádově n.10-9 m/s (laboratoř K GEO s.r.o.). Vzhledem ke 
geologické stavbě budou tyto zeminy tvořit podloží zasakovacího systému. Tyto zeminy nelze 
charakterizovat jako propustné a nelze tyto zeminy využít v rámci zasakovacího systému. 
Z toho důvodu byla zvolena varianta s realizací retenční nádrže. 
 
Varianta předkládaná oznamovatelem 
Navrhovaný záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací města Studénka 
s využitím předmětného území při splnění regulativů územního plánu. Připravovaný záměr 
výstavby obchodního centra je navržen v centrální části města Studénka, na katastru obce 
Butovice, v lokalitě vymezené východně od ulice Sjednocení a Budovatelská, která vznikla až 
ve druhé polovině minulého století. Zástavbou tohoto území je v současné době výškový 
bytový dům, dům s pečovatelskou službou, prodejna Penny Market a bývalý obchodní dům 
Kotvice.  
Dalším funkčním využitím pozemku v centra města je oplocený areál zahrádkářské kolonie. 
Ostatní plochy jsou nezastavěné. S ohledem na výše uvedené se v lokalitě nevyskytují prvky, 
které je možné označit za urbanistické, architektonické či archeologické dědictví. 
Pozemek je vhodně orientován vůči přístupu pro pěší i dopravu, funkčně i provozně bude 
doplňovat stávající zástavbu lokality. Původně byl pozemek používán jako skládka deponií a 
skrývek zemin. Dnes je plochou travnatou – zemědělským půdním fondem, zčásti jde o 
ostatní plochu.  
Připojení na technickou a dopravní infrastrukturu je podmíněné vybudováním přípojek, 
včetně vyvolané investice – kioskové trafostanice. Ve dvou případech dojde k přeložení 
stávajících veřejných inženýrských sítí výstavbou ploch pro zabezpečení statické dopravy a 
úpravami napojení na vnější dopravní systém města.   
Regulační podmínky pro objemové řešení stavby jsou obecně stanoveny jen minimálním 
sklonem střech 30o, s odkazem na § 90 písm. b/ zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, 
cíle a úkoly územního plánování, zejména charakter území, s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území. Výška ani základní objem stavby 
nebudou potlačovat tvar stávající sousední neobytné zástavby (různorodá, ve výškových 
hladinách od 2 do 9 podlaží, s výjimkou prodejny Penny Market, s plochými střechami, starší 
zástavba téměř bez ploch statické dopravy) rozvíjí nezastavěnou plochu podle potřeb 
uživatelů také nad rámec stavební lokality.   
 
Žádná činnost související se stavebními pracemi není optimální, může být přijatelná. Variantu 
navrhovanou oznamovatelem je možné za přijatelnou považovat a je možno ji hodnotit jako 
vhodnou za předpokladu uplatnění všech doporučení a navrhovaných opatření. Tato opatření 
jsou v rámci přípravy záměru navržena zejména s ohledem na objekt domu s pečovatelskou 
službou a dosavadními zkušenostmi se zátěží provozem stávajících objektů (navržena je 
protihluková stěna).  
Jako přijatelnou lze považovat tu činnost, která omezuje nepříznivý vliv jednotlivých záměrů 
na životní prostředí a zároveň umožňuje realizaci záměru investora a v konečném důsledku i 
zájmu zabezpečení služeb obyvatelstvu. V případě zájmové lokality je třeba stavbu provést 
tak, aby tato odpovídala požadavkům na minimalizaci vlivů provozu na životní prostředí v 
oblasti stavební a následně provozní. Zároveň tak bude umožněn podnikatelský záměr 
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investora s cílem zabezpečit pro obyvatelstvo prodej potravin a základního průmyslového 
zboží v jednom nákupním celku. 
Minimalizace vlivu provozu stavby je technicky realizovatelná a je nutné určit parametry 
minimalizace možných impaktů.  
Stavba bude napojena na stávající technickou infrastrukturu a bude řešena v souladu 
s celkovým řešením dopravního systému v předmětném území.   
 
 
6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 
 
Navrhovaná stavba bude užívaná jako stavba pro obchod, používající pultový, diskontní i 
kombinovaný způsob prodeje hotových potravinářských a nepotravinářských výrobků, 
případně souvisejících drobných služeb, umístěných ve vyhrazených prostorách.  
Při návrhu stavby je dbáno na pohodlnou a bezpečnou dostupnost, parkování zákazníků 
mobilních, z hlediska šířky komunikací, počtu parkovacích stání, kvality povrchu zpevněných 
ploch, ale také zabezpečení přístupu pro pěší. Stavba rozšíří stávající občanskou vybavenost 
v dané kategorii obchodu stávajících areálů obchodu v lokalitě, rozšíří legální plochy statické 
dopravy pro potřeby návštěvníků. 
 
Navržena objektová skladba 
 

SO 01 - Příprava území  
- hrubé terénní úpravy       

 - přeložka plynovodu       
 - zabezpečení sítí elektronických komunikací a KT  
SO 02 – Obchodní centrum 
SO 03 – Zpevněné plochy 
 - připojení na veřejné komunikace 
 - dopravní značení 
 - manipulační plochy a parkoviště 
 - komunikace pro pěší 
 - venkovní vybavení zpevněných ploch 
SO 04 – Konečné terénní úpravy (KTÚ)   
 - úpravy nezpevněných ploch 
 - sadové úpravy 
 - protihluková opatření (stěny)            
SO 05 - Přípojka vody                   
SO 06 - Kanalizace      
 - kanalizace splašková 
 - kanalizace dešťová (střechy)    
 - kanalizace dešťová (zpevněné plochy) 
 - kanalizace tuková 
 - odlučovač lehkých kapalin (OLK)       
 - retenční nádrž dešťových vod 
 - lapač tuků (LT)         
SO 07 – Přeložka a přípojka teplovodu  
 - přeložka teplovodu (horkovodu) 
 - přípojka tepla 
SO 08 – Přípojky vn a trafostanice 
 - přípojka vn 
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 - kiosková trafostanice 
SO 09 - Přípojka nn                   
SO 10 - Přípojka sítí elektronických komunikací                     
SO 11 - Venkovní osvětlení  
 - venkovní osvětlení stožárovými a nástěnnými tělesy 
 - pylón firemního poutače (firemní logo)         

 
Z uvedeného výčtu je zřejmý rozsah stavby a lze usuzovat na možný dosah vlivů navrhované 
stavby. 
 
Před zahájením zemních prací budou provedeny skrývky kulturních zemin o mocnosti 0,2 m 
na ploše odhadem 5 500 m2 (inženýrsko-geologický průzkum prokázal, větší část pozemku je 
vyrovnávaná násypy hlíny z původních skládek smíšenými se stavebním odpadem o 
celkovém objemu cca 1 100 m3). Skrytá zemina bude uložena tak, aby nedošlo k narušení 
odtokových poměrů na pozemku a  jejímu znehodnocení nebo zcizení. Shrnutá zemina bude 
částečně použita ke zpětnému rozprostření kolem stavby, větší část bude odvezena na skládku 
mimo staveniště. 
Konečná výšková úprava terénu budoucí stavby bude zhruba sledovat stávající terénní reliéf a 
je závislá na osazení stavby obchodního centra vůči stávající sousední zástavbě (dům 
s pečovatelskou službou), ale zejména ve vazbě na připojení kanalizace, na které bude zřízena 
retenční nádrž.  
Zemní práce budou zahrnovat úpravu stavební pláně na výšce cca 0,4 m, s mírným 
prohloubením příjezdu pro rampu zásobování. Zakládání stavby se předpokládá hlubinné na 
pilotách a vyztužených základových pasech pro halový objekt. Předpokládaný objem zemních 
prací kromě skrývek se předpokládá 2 000 až 2 500 m3.  
 
Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení 
Stavba obchodního centra bude na pozemku umístěna ve vazbě na stávající technickou a 
dopravní infrastrukturu města Studénky a stávající okolní zástavby, kterou doplní. Orientace 
navrhované stavby je současně dána požadavky na provoz standardního obchodního 
komplexu s parkovištěm, s ohledem na stávající komunikační systém lokality. Na stavebním 
pozemku bude stavba situována tak, aby využila jeho tvar a rozměry téměř beze zbytku, 
s výjimkou zasíťované plochy u ulice Budovatelská, terénního zlomu ve styku s oplocením 
zahrádkářské kolonie a nezbytného odstupu od fasád domu s pečovatelskou službou.  
Obchodní centrum bude tvořit dvoulodní halový objekt  s přibližnou orientací podélné osy JZ 
– SV. Objekt bude jednopodlažní. Střecha budovy bude sedlová s úžlabím v podélné ose. Na 
hlavní objekt bude navazovat v jihozápadním štítu přístavek manipulační plochy s rampou 
zásobování a vnějším obratištěm vozidel zásobování. Jeho střecha bude sedlová, bude 
navazovat na hlavní střešní plochu. K zajištění snadné přístupnosti ploch statické dopravy je 
areál atypicky navržen jako průjezdný, ale jen pro osobní vozidla zákazníků s omezením 
levého odbočení na ulici Budovatelská. 
V severní části pozemku je navržena zpevněná parkovací plocha pro 58 osobních vozidel, z 
toho 4 stání pro vozidla osob s omezenou schopností pohybu. Zviditelnění obchodního centra 
bude provedeno jak standardním světelným poutačem, tak standardními nápisy nad vstupy. 
Objekt je architektonicky řešen jednoduše. Fasáda bude hladká bílá, s dílčími plochami 
v barvě modré. Lemování štítů a okapu (čel střešních vazníků) bude provedeno masivní 
červenou linkou.  
Vstup bude opatřen plochou markýzou, tvořící kryté závětří, navazující na bezbariérové 
celoprosklené zádveří, vybavené dveřmi s automatickým otevíráním, zapuštěné do dispozice 
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prodejny. „Prosklené“ přístřešky pro nákupní vozíky budou umístěny v těsné blízkosti stavby 
a na parkovací ploše. 
V severním rohu nezpevněné plochy areálu, na příjezdu k parkovišti osobních vozidel a 
nového přístupového chodníku ve směru od obchodního domu Kotvice je vyhrazeno místo 
osazení kioskové trafostanice pylónu firemní loga podle budoucích požadavků konkrétního 
uživatele.  
 
Zásady technického řešení (dle zpracovatele projektu) 
Konstrukční a materiálové řešení základových konstrukcí bude vycházet ze statického 
výpočtu zatížení stavby, z místních geologických podmínek zjištěných průzkumem (únosnost 
zemin, hladina spodní vody, agresivita vody vůči betonu a oceli, proudění spodní vody, 
poddolování, nezamrzná hloubka a namrzavost zemin). Ze zkušenosti se sousední výstavbou 
se předpokládá zakládání hlubinné kombinací pilot, které podporují pasy. Pasy jsou u 
obvodových stěn částečně tepelně izolovány extrudovaným polystyrenem ve smyslu tepelně-
technických požadavků platných norem a legislativy. 
Podloží podlahové desky bude tvořeno plání stavebního objektu hrubých terénních úprav a 
dalšími podložními násypovými vrstvami, kladenými na pláň. Podloží pod plání pod 
objektem a zásobovací rampou musí být dostatečně únosné. Pláň musí mít na povrchu takové 
hodnoty únosnosti, aby spolu s hutněnými násypovými vrstvami pod deskou vykazovaly 
v úrovni hydroizolace požadované hodnoty únosnosti podloží desky.  
Konstrukce zásobovací rampy bude navržena jako monolitická železobetonová konstrukce 
přisazená k hlavní budově. Bude tvořena čelní svislou stěnou a vodorovnou podlahovou 
deskou, která je opatřena finální povrchovou podlahovou úpravou vsypem. Svislá stěna se 
navrhuje v tl. 200 mm s převýšením 1200 mm oproti zásobovacímu dvoru, podlahová deska 
se navrhuje ve stejné  tloušťce jako v hlavním objektu. Součástí rampy budou lemovací 
prvky, sloužící na ochranu proti mechanickému poškození, stavební připravenost pro osazení 
vyrovnávacího můstku. 
Na dorovnanou zhutněnou pláň bez ostrých kamenných zrn bude položena izolace proti 
podzemní vlhkosti nebo podzemní vodě, folie polyetylénová HDPE (PVC) tl. 0,6 až 1,0 mm 
oboustranně chráněná geotextilií.  
 
Na základě radonového průzkumu budou prováděna opatření proti pronikání radonu z podloží 
stavby. Na základě závěrů geologického průzkumu je nutno zvážit provedení dalších 
speciálních izolací jako jsou např. izolace proti agresivitě prostředí. 
 
Nosná svislá konstrukce bude tvořena monolitickými sloupy, předpokládá se jejich 
vybetonování až po vyzdění s vynecháním kapes pro sloupy, střední sloupy s průvlaky budou 
vybetonovány samostatně. Zdivo se sloupy bude v úrovni průvlaků ztuženo železobetonovým 
věncem. Na železobetonový věnec a průvlaky budou uloženy dřevěné, sedlové vazníky. Na 
průvlacích a věnci budou osazeny kotevní plotny pro dodatečnou montáž hlavní střechy i 
souvisejících stavebních konstrukcí. Zdivo bude vyzděno z keramických tvárnic Porotherm. 
Vnější obvodový plášť bude opatřen kontaktním zateplovacím systémem s tloušťkou izolace 
90 mm. Ztužující věnec bude proveden na všech obvodových a dělících stěnách, u štítových 
zdí po celé délce šikminy zdi. Monolitické sloupy a věnce jsou po obvodu pláště z exteriéru 
tepelně izolovány. 
Nosná konstrukce sedlové střechy je tvořená příhradovými dřevěnými vazníky, kladených 
v příčném směru. Pro budovu se sedlovou střechou se jako střešní krytina navrhuje 
velkoformátová profilovaná plechová krytina (např. Ranilla, Maxidek, Lindab, nebo jiný 
technicky a kvalitativně srovnatelný výrobek) imitující taškovou krytinu.  
Tepelnou izolaci střechy tvoří minerální rohože o malé objemové hmotnosti v celkové tl. 240 
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mm, kladené ve dvou vrstvách na parotěsnou fólii a pomocný dřevěný rošt. 
Nad hlavní prodejní plochou budou ve střešním plášti jsou navrženy bodové světlíky, které 
mají funkci zařízení pro odvod kouře a tepla.  
Vnější okna v obvodovém plášti se navrhují plastová sklápěcí nebo pevná, s dosažitelným 
ovládáním, zasklená tepelně izolačním dvojsklem. Z vnitřní strany budou okna opatřenaí 
žaluziemi. Všechna okna z vnější strany budou opatřena bezpečnostními kovovými mřížemi. 
Okna vedoucí do zázemí budou mít z bezpečnostních důvodů vždy vysoký parapet. 
Ve vstupní čelní fasádě v prostoru pod přístřeškem bude osazen prosklený výkladec. 
Zděné stěny, příčky tvoří dle návrhu dispoziční uspořádání provozu všude, kde se 
předpokládá mokrý provozní proces, větší mechanické provozní zatížení, nebo tam, kde mají 
mít také funkci nosnou, tzn. stěna mezi prodejní plochou a zázemím, úklidová místnost, 
místnosti energobloku, apod.  
SDK stěny se navrhují všude tam, kde se nepředpokládá náročnější mokrý provozní proces a 
ani větší mechanické provozní zatížení, tzn. v místnostech jako jsou kanceláře, administrativa, 
šatny a denní místnost, sociální zařízení, chodby.  
Lehké příčkové systémy budou v místnostech sociálních zařízení pro zaměstnance, které se 
navrhují v systému lehkých dělících přepážek včetně vstupních dveří do jednotlivých kabin.  
Vnitřními prosklenými stěnami budou hlavní vstupní prosklené stěny s automatickými 
posuvnými dveřmi pro zákazníky. Do výkupu lahví ze strany přístupu zákazníků se navrhuje 
protipožární uzávěr před výkupový automat.  
Součástí všech povrchových úprav ve všech prostorách stavby budou související práce, které 
se týkají omítek, obkladů, podlah, malování stěn a sloupů, podhledů, natěračských a 
lakýrnických prací (např. zapracování povrchů u vypínačů, rozváděčů, kapotáže, atd.). Povrch 
všech viditelných ploch železobetonových dílců musí být hladký, pohledový beton bez 
kaveren, znečištění, mastnot a přetoků betonu. Povrch bude vystěrkován, připraven pod nátěr. 
Všechny viditelné hrany budou zkoseny, spáry mezi dílci vytmeleny, viditelné části dílců 
budou natřeny.  
Všude, kde se předpokládá náročnější mokrý proces se navrhuje v podlaze hydroizolace proti 
vodě shora formou nátěrové hydroizolace. Podlahy s vpuštěni budou vyspádovány. 
 
Přehled dotčených ploch  
  
Zastavěná plocha obchodního centra                  1 407,0 m2 

Související venkovní zastřešená plocha a vstupy         23,5 m2  
Celková zastavěná plocha       1 430,5 m2  
Venkovní zastřešená plocha  (přístřešky vozíků)    25,0 m2  
Obestavěný prostor obchodního centra                      10 150,0 m3  
Ostatní zpevněné plochy stavby (přístupy pěších)           602,5 m2  
Plocha stavby vč. zpevněných ploch (příjezdy, parkoviště) cca      2 930,0 m2  
Plocha staveniště (stavbou dotčené plochy)     6 991,0 m2 

Celková podlahová plocha prodejních místností       836,5 m2 

Celková podlahová plocha zázemí         467,0 m2 

Celková podlahová plocha        1 303,5 m2 
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Situace umístění nové prodejny obchodního centra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přístup k areálu 
obchodního centra je pro zákazníky navržen novým příjezdem, napojeným na zpevněnou 
manipulační plochu obchodního domu „Kotvice“ ve směru přímém od ulice Sjednocení.  
Příjezd zákazníků tvoří úsek komunikace, navržený podle záměru územního plánu města, 
ze které je veden sjezd na parkoviště obchodního centra.  
Pro příjezd zásobování k rampě zásobování, částečně zapuštěné do terénu, je z ulice 
Budovatelská zřízen nový, jednostranný sjezd na manipulační plochu bez levého odbočení, 
protože napojení ve směru od ulice Sjednocení neumožňuje z rozměrových důvodů 
odbočení souprav o délce 18,0 m bez kolize s ostatní dopravou. Provoz zásobování bude 
omezen na vlastní vozidla a soupravy uživatele. Smluvní zásobování potravinami denní 
spotřeby budou zajišťovat pouze malá, nákladní vozidla drobných prodejců. Manipulační 
plocha zásobování a parkoviště budou propojeny komunikací jen pro pohyb osobních vozidel. 
 
Přístupy pro pěší zákazníky jsou navrženy ze stávajících chodníků veřejných komunikací a 
ploch ke vstupu do obchodního centra, odvrácenému na parkoviště osobních vozidel. Ve 
směru od obchodního domu „Kotvice“ vede dle projektu pěší trasa přechodem přes 
zaslepenou komunikaci a přes nový příjezd na parkoviště obchodního centra. Ve směru od 
ulice Budovatelská bude přístup částečně po stávajícím chodníku od domu s pečovatelskou 
službou a novým chodníkem podél severozápadní fasády novostavby. Ze stávajícího chodníku 
ulice Budovatelská ve směru od obytné zástavby města bude přístup jižním směrem novým 
přechodem při jihovýchodní fasádě novostavby a novým chodníkem podél ní. Přechody pro 
chodce na ulici Budovatelská budou opatřeny osvětlením, včetně stávajícího přechodu, 
vedoucího od vstupu do domu s pečovatelskou službou. 
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Sjezd osobních vozidel na nové parkoviště areálu je navržen z komunikace místního významu 
jiných přístupů pěších ke stávající občanské zástavbě. Bude řešen pojížděným odvodňovacím 
kanálkem, aby se zamezilo natékání povrchových dešťových vod z parkoviště na příjezdovou 
komunikaci. Šířka vjezdu na parkoviště bude 8 m. Poloměr oblouku vnitřní hrany vjezdu bude 
jednostranně 6 m. Vodorovným značením přechodu je vyznačeno křížení příjezdu k 
parkovišti v šířce 3 m. Přechod bude propojovat novou trasu chodníku pro pěší, vedoucí od 
obchodního domu Kotvice k parkovišti a novému obchodnímu centru. 
Sjezd souprav i jednotlivých vozidel zásobování, provedený z ulice Budovatelská bude řešen 
zvýšenou nájezdovou hranou, aby se zamezilo natékání povrchových dešťových vod ze 
stávající komunikace, s šířkou vjezdu 14,5 m. Poloměry oblouků vnitřních hran sjezdu a 
současně i výjezdu od rampy budou oboustranně 12 m. Na manipulační ploše vozidla 
zásobování najíždějí podle velikosti čelně nebo zacouváním u souprav.  
 
Popis navrhovaného provozu 
Zásobování provozů obchodního centra bude situováno do jihozápadní fasády, ve které je 
umístěna většina vstupů do skladového a provozního zázemí stavby, včetně sníženého sjezdu 
k zásobovací rampě pro vyskladňování zboží přímo z nákladové plochy. Všechno zboží bude 
vyskladňováno do manipulačního prostoru a částečně do skladového prostoru podle 
charakteru sortimentu, způsobu přepravního balení a požadavků na skladování (chlazené a 
mražené potraviny, ovoce a zelenina). Denní zásoba pečiva bude přechodně uložena 
v manipulačním prostoru v přepravkách. Nepotravinářské (drogistické a drobné spotřební 
zboží, textil) bude ukládáno do regálů přímo v prodejně. Část manipulační plochy zaujímá 
automatický výkup lahví, spojený s prodejní plochou oknem poblíž spojovacích dveří mezi 
prodejnou a manipulačním prostorem. V zóně technického zázemí obchodního centra jsou 
situována sociální zařízení, úklidové komory, denní místnosti s kuchyňkou a kanceláře 
vedení. 
Halová část stavby bude sloužit jako prodejní plocha, zóna pokladen a stavebně oddělené 
vstupní zádveří. V prodejně bude distribuováno pouze balené zboží, s výjimkou úseku prodeje 
masa a uzenin, kde budou nabízeny polotovary, krájené uzeniny, případně lahůdky v souladu 
s provozním a sanitačním řádem, vypracovaným a předloženým jeho uživatelem při 
projednávání dokumentace. 
 
Údržba provozu prodejny bude prováděna centrálně dle požadavků vedení prodeje. Úklid 
bude prováděn ručně i strojně podle velikosti a dostupnosti čištěných ploch. Běžná údržba 
vozíků bude prováděna v místnosti úklidu, oprava vozíků nebude prováděna, investor vždy 
zajistí výměnu za nový výrobek z centrálního skladu.   
 
Prodejny budou vybaveny moderními chladícími vitrínami, výstavními a skladovými regály, 
výstavními koši podle potřeby a charakteru skladovaného i vystavovaného zboží. Do prodejen 
jsou zbudovány bezbariérové přístupy. Nákupní vozíky diskontního a samoobslužných 
provozů budou parkovány v ohrádce před vstupem. 
Otevírací provozní doba jednotlivých obchodních jednotek bude závislá na charakteru 
nabízeného sortimentu a obsazenosti provozu od 7.00 do 21.00 hod.  
 
Stavba bude po realizaci sloužit jako samoobslužná prodejna, vybavením dělená na úseky s 
prodejem baleného i nebaleného potravinářského (běžný sortiment pečiva, mléčných výrobků, 
suchých balených potravin, konzervovaných výrobků, ovoce a zeleniny, chlazených a 
mražených výrobků, masných a uzenářských výrobků, nápojů v lahvích atd.) a 
nepotravinářského zboží (drogerie, drobné spotřební zboží, textil), služeb v místnostech 
komerčního pronájmu. 
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Prodej bude zajištěn v sortimentu běžného pultového prodeje, diskontu a kombinace  
(asi 1 500 položek). Ve stavebně dělené dispozici budou kromě vlastních prodejních ploch, 
nezbytné manipulační a technické prostory včetně sociálního zázemí pro 26 zaměstnanců 
v jeden a půl až dvousměnném provozu. Zásobování komplexu prodejen bude zajištěno 
samostatným sjezdem z místní komunikace města, který bude společný s omezeným 
přístupem osobních vozidel zákazníků. Zásobovací rampa bude umístěna v jihozápadní fasádě 
objektu.  
 
Zásobování se předpokládá soupravami maximálně 1 x denně v průběhu dne, tj. asi mezi 7.00  

hod. do 19.00 hod., 4 vozidly střední velikosti v denní době (pečivo ráno mezi 6.00 – 9.00 hod.) 
a dále pak v časech podle potřeby prodejny 3 malými vozidly denně (pick up). Kapacita 
vyhrazené parkovací plochy pro vozidla zákazníků je 58 stání, z toho 4 stání pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace, s předpokládanou obslužností 250 osobních 
vozidel denně.  
 
Přeprava mraženého a chlazeného zboží bude probíhat v termoboxech tak, aby nebyl přerušen 
chladící a mrazící řetězec. V mrazírně bude uložena mražená zelenina a ovoce. V chladírně 
skladu budou uloženy mléčné výrobky. Chlazené balené uzeniny, chlazené balené maso, 
chlazená zelenina, mražené balené maso a vejce budou dováženy a ukládány vesměs přímo do 
chlazených regálů v prodejně. Mražené sladké zboží bude skladováno zvlášť v mrazících 
boxech. Denní zásoba pečiva bude přechodně uložena v manipulačním prostoru 
v přepravkách nebo uzavíratelném boxu. Nepotravinářské (drogistické a drobné spotřební 
zboží, textil) bude ukládáno do regálů a košů přímo v prodejně. V prodejně bude 
distribuováno pouze balené zboží, veškerý provoz přípraven odpadá s výjimkou úseku masa, 
uzenin a lahůdek. 
 
Návrh dopravy v klidu 
Provoz na ploše parkoviště bude pro osobní vozidla obousměrný, s kolmými, parkovacími 
stáními po obvodu a průjezdným pruhem kolmých parkovacích stání uprostřed.  Stání na 
parkovišti budou mít  rozměry 2,4 - 2,5 x 5,0 m pro vozidla O1 – O2, vyhrazená parkovací 
stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 3,5 x 5,0 m. Příjezdová a 
odjezdová ulička bude mít šířku minimálně 6,0 m, na příjezdu 8,0 m Vjezd na parkoviště 
bude široký také 8,0 m. Maximální podélný sklon parkovací plochy bude  2,0 %, předpokládá 
se sklon kolem 1,0 % až 1,5 % , který odpovídá výšce stávajícího terénu,  budoucímu osazení 
stavby a napojení zpevněných ploch na stávající vnější komunikační systém města. Velikost 
parkoviště bez příjezdu bude  cca 1545 m2.  
 
Výpočet potřeby parkovacích stání : 
Pro komplex obchodních jednotek s čistou odbytovou plochou maximálně cca 840 m2 je dle 
ČSN 73 61 10 tabulka 34 (nákupní středisko s potravinami do 1000 m2, ob-ce do 50 000 
obyvatel, stavba mimo centrum + 8 pracovníků služeb) stanoveno:  
 
N = (PO1 + PO2)x ka  

 N = (840/30) x 1,0 = 28,0 x 1,0 = 28 
 N = 28 stání 

 
Rezerva je 30 stání z celkového množství požadovaného uživatelem. K dispozici je celkem 58 
stání pro zákazníky, z toho 4 stání pro handicapované zákazníky. Pro provozovatele mohou 
tedy být podle potřeby vyhrazena stání. Pro jízdní kola bude zvlášť vymezená plocha poblíž 
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vstupu do stavby, která není do parkovacích ploch pro vozidla zahrnuta. Kapacita plochy a 
stojanů pro jízdní kola bude minimálně 9 stání. 
 

Inženýrské sítě 
 
Stavba zahrnuje : 
 
- přípojku vody tvoří napojení na stávající veřejný vodovod v ulici Budovatelská potrubím, 
položeným ve výkopu, s umístěním tubusové vodoměrné šachty v blízkosti napojovacího 
místa, v nezpevněné, nepojížděné ploše, křížení zpevněných ploch a komunikací bude 
provedeno uložením potrubí do chrániček 
 
- přípojku kanalizace, venkovní kanalizaci tvoří napojení na stávající veřejnou, jednotnou 
kanalizaci kameninovým potrubím, položeným ve výkopu, plastovým potrubím provedena 
splašková a dešťová kanalizace ze střech, dešťové vody ze střech a zpevněných ploch 
parkoviště budou před vypouštěním svedeny do podzemní retenční nádrže  
 
- retenční nádrž železobetonové, podzemní konstrukce s pojížděným zastropením, zajišťující 
jímání a plynulý odtok nahromaděných dešťových vod se střech a zpevněných ploch 
parkoviště s příjezdem k areálu 
 
- OLK (odlučovač lehkých kapalin) s připojením odvádí a čistí dešťové odpadní vody se 
zpevněných ploch parkoviště (s výjimkou manipulačních ploch zásobování), navazuje na 
trasu napojení retenční nádrže a odvádí plastovým potrubím, položeným ve výkopu 
předčištěné odpadní vody do jednotné kanalizace; bude instalován jako hotový výrobek 
kruhového nebo obdélníkového půdorysu, zabudovaný pod úrovní terénu, podle potřeby 
s pojížděnou stropní deskou 
- LT (lapač tuků) s připojením odvádí a čistí splaškové odpadní vody z provozu řeznictví do 
splaškové kanalizace obchodního centra a prostřednictvím jednotné kanalizace města 
 
- přípojku a přeložku tepla překládá stavbou dotčenou část stávajícího teplovodu v kanálovém 
provedení mimo půdorys stavby v provedení předizolovaného potrubí, uloženým ve výkopu  
 
- přípojku vn a trafostanici, vybudovanou na stavebním pozemku obchodního centra, 
napojenou na stávající, respektive upravenou trafostanici, situovanou u obchodního domu 
Kotvice 
 
- přípojku nn, bude venkovní kabelová, uložená ve výkopu, napojená na novou trafostanici, 
vybudovanou stavebníkem včetně přípojky vn, přípojka bude ukončena v přípojkové a 
elektroměrné skříni obchodního centra 
 
- přípojku slaboproudu (elektronického komunikačního zařízení veřejné sítě) bude provedena 
ze stávající přípojkové skříně domu s pečovatelskou službou, napojené podzemním, 
kabelovým rozvodem 
 
- venkovní osvětlení slouží k osvětlení parkoviště, příjezdů vozidel a přístupů pro pěší. Bude 
osazeno po jeho obvodu na ocelových stožárech a na svislé obvodové zdi vlastní stavby. Jeho 
intenzita musí splnit požadavek 15 lx na ploše. Osvětlení bude napojeno z rozvodné skříně a 
ovládáno soumrakovým spínačem, popřípadě ručně. V severní hranici pozemku areálu 
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obchodního centra, na příjezdu k parkoviště u obchodního domu Kotvice, bude umístěn pylón 
firemního poutače, řešený podle konkrétních požadavků budoucího uživatele. 
 
Silniční provoz 
Nárůst intenzity dopravy na ul. Sjednocení a Budovatelská osobních vozidel zákazníků a 
nákladních vozidel zásobování a na parkovišti obchodního centra vychází ze zadání a 
zkušenosti s provozem u obdobných areálů (58 parkovacích míst). Na ul. Sjednocení a 
Budovatelská není prováděno sčítaní vozidel pro Ředitelství silnic a dálnic ČR. 
Tabulka č.1 

Dopravní trasy- průjezdy  
vozidel  

Vozidla 
Rok 2010 
voz/den 

po výstavbě 
 ul. Sjednocení   Osobní 150 
 od ul. Beskydská směr „stará“    Lehká nákladní  4 
 Studénka  Těžká nákladní  2 
  Celkem 156 

Dopravní trasy- průjezdy  
vozidel  

Vozidla 
Rok 2010 
voz/den 

po výstavbě 
 ul. Sjednocení   Osobní 150 
 od ul. Beskydská směr   Lehká nákladní  4 
 ul. Budovatelská  Těžká nákladní  2 
  Celkem 156 
 ul. Budovatelská   Osobní 150 
 od ul. Sjednocení směr nové     Lehká nákladní  4 
 napojení pro zásobování centra  Těžká nákladní  2 
  Celkem 156 
 ul. Budovatelská   Osobní 100 
 od nového napojení pro zásobování    Lehká nákladní  4 
 centra směr ul. Butovická  Těžká nákladní  2 
  Celkem 106 
 Napojení obchodního centra   Osobní 300 
 z ul. Sjednocení  Lehká nákladní   
  Těžká nákladní   
  Celkem 300 
 Napojení obchodního centra   Osobní 100 
 z ul. Budovatelská  Lehká nákladní  8 
  Těžká nákladní  4 
  Celkem 112 
 Parkoviště obchodního centra   Osobní 400 
  Lehká nákladní   
  Těžká nákladní   
  Celkem 400 
 Zásobování obchodního centra   Osobní  
   Lehká nákladní  8 
  Těžká nákladní  4 
  Celkem 12 

 
 
Konečné terénní úpravy (KTÚ) zahrnují činnosti spojené s výškovým a plošným urovnáním, 
ohumusováním, zatravněním výstavbou narušených pozemků, případně též výsadbou zeleně, 
která bude mít ochranný význam z hlediska přístupů pěších a vlivu novostavby na okolní 
zástavbu. Výstavbou dotčený pozemek bude maximálně využit pro potřeby novostavby a 
jejího napojení na inženýrské sítě, včetně tras stávajících a překládaných podle požadavků 
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jejích správců i vlastního stavebníka do travnatých ploch. Rozsah ozelenění je možno upřesnit 
v dalším stupni dokumentace stavby, protože i v této fázi je třeba respektovat především 
správců sítí, prostorové uspořádání vedení, stanovené normou. Mezi obchodním centrem a 
prosklenými fasádami sousedního domu s pečovatelskou službou budou umístěny 
protihlukové stěny. 
 
Stavební práce 
Pro připojení staveniště bude možné použít po omezenou dobu stávající rozvaděč nn, 
situovaný před objektem veřejných záchodků. Předpokládaný instalovaný příkon zařízení 
staveniště je 30 kW. Potřeba vody pro realizaci stavby bude zajištěna v trase budoucí přípojky 
vody novým napojením z ulice Budovatelská, měřena vodoměrem v provizorní  vodoměrné 
šachtě. Do doby zhotovení přípojky musí být voda na stavbu dodávaná v kontejnerech. 
Konstrukční řešení stavby vyžaduje vodu pro výrobu směsí s použitím mokrých procesů, 
nezajišťovaných dodávkou. Napojení stavby na veřejnou kanalizační síť je možné do 
stávajících, koncových šachet kanalizace domu s pečovatelskou službou, situovaných na 
pozemku stavby. Použity mohou být pro odvod splaškových vod z umýváren, WC stavby by 
měla být spíše mobilní. 
Meziskládky skrývek, odkopů, stavebního materiálu i odpadů budou zřízeny v omezeném 
rozsahu na stávajících nezpevněných plochách staveniště, poblíž příjezdu na budoucí 
parkovitě od obchodního domu Kotvice, na pozemku ve vlastnictví investora, kde se dají 
předpokládat následné úpravy terénu. Vlastní plocha staveniště je dostatečně velká, v situaci 
vymezená pomyslnou hranici, proto není nutné zabírat další pozemky. Veřejně provozované 
inženýrské sítě vedou vesměs po hranici stavebního pozemku podél ulice Budovatelská a 
jihovýchodní hranice pozemku areálů domu s pečovatelskou službou a Penny Market. 
V zastavované ploše musí být přeložena vedení tepla a stl plynu, zabezpečena vedení 
kabelové televize a respektována vedení sítí elektronických komunikací a distribučního 
rozvodu nn. 
Stavba bude připojena novým sjezdem na budoucí manipulační plochu obchodního centra 
z ulice Budovatelská, novým sjezdem z manipulační plochy obchodního domu Kotvice, 
používané částečně jako neupravené parkoviště, v trase budoucího příjezdu na parkoviště 
nového obchodního centra. 
 
Na životní prostředí může mít vliv výstavba objektu  včetně parkovacích ploch a vlastní 
provoz objektu a provoz souvisejíc s parkovištěm. Navržený způsob realizace záměru a jeho 
provozu a začlenění do území je řešen tak, aby vliv na životní prostředí byl minimalizován. 
 
Navržené technické i stavební a technologické řešení je v souladu s požadavky na obdobná 
zařízení a stavby. Navržena je stavba  obchodního centra, která bude přiměřeným způsobem 
začleněna do předmětného území, bude zohledňovat okolní objekty a dopravní charakteristiky 
území.  Technické řešení jednotlivých stavebních a funkčních prvků bude řešeno účelně s 
optimalizací využití doprovodných ploch a technologických požadavků. Posuzované 
navrhované obchodní centrum je řešeno s ohledem na zabezpečení eliminace vlivů z provozu 
vozidel i v případě havarijního stavu vzniklého v souvislosti zejména s provozem vozidel. 
Dopravní zabezpečení je navrženo se zohledněním navazujících ploch. 
 
 
 
 
 
 



 20

7.  Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení  
 
Zahájení výstavby   06/2009  
Ukončení výstavby   01/2010  
 
 
8.  Výčet dotčených územně samosprávných celků      
 
Kraj     Moravskoslezský 
Obec    Studénka 
Ovlivnění jiných správních území se nepředpokládá. 
 
 
9.  Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato 
rozhodnutí vydávat           
 
Územní rozhodnutí a stavební povolení bude v kompetenci Stavebního úřadu města Studénka. 
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II. Údaje o vstupech 
1. Zábor půdy 
 
Záměr je situován na pozemcích v k.ú. Bučovice, p.č. 1610/22, 1608/1, 1608/4, 1608/3, 1614, 
1613/1,  1613/2,  které jsou ostatní plochou a p.č. 1612/1, 1612/2, 2393/1, 2392/12, 2392/17, 
které jsou zemědělským půdním fondem (BPEJ 6.43.00).  
Tabulka č.2 

P.č. Kultura Celková 
výměra parcely 

LV BPEJ 

1614 Ostatní plocha 956 276 - 

1612/1 Orná půda 3255 276 6.43.00 

1612/2 Orná půda 215 276 6.43.00 

2393/1 Orná půda 826 276 6.43.00 

2392/12 Orná půda 5300 276 6.43.00 

1613/2 Ostatní plocha – ostatní komunikace 41 276 - 

1613/1   Ostatní plocha – ostatní komunikace 460 10001 - 

1610/22 Ostatní plocha – jiná plocha 268 276 - 

2392/17 Orná půda 1773 60000 6.43.00 

1608/1 Ostatní plocha – ostatní komunikace 3111 1 - 

1608/4 Ostatní plocha – ostatní komunikace 831 276 - 

1608/3 Ostatní plocha – ostatní komunikace 944 10001 - 

 
K záboru zemědělské půdy dojde. Dotčeny budou zemědělské pozemky v kultuře orná půda. 
Řešeno bude trvalé vynětí zabraných pozemků ze zemědělského půdního fondu K vynětí ze 
zemědělského půdního fondu bude vydán souhlas místně příslušným orgánem ochrany ZPF 
v požadované celkové výměře 5 282 m2 (projektem bude výměra upřesněna).  
Před zahájením zemních prací budou provedeny skrývky kulturních zemin o mocnosti 0,20 m 
na ploše odhadem 5 500 m2 (inženýrsko-geologický průzkum prokázal, větší část pozemku je 
vyrovnávaná násypy hlíny z původních skládek a deponií smíšenými se stavebním odpadem) 
o celkovém objemu cca 1 100 m3. Skryté kulturní zeminy budou uloženy s ohledem na 
zabezpečení nenarušení odtokových poměrů na pozemku a  nedošlo k jejímu znehodnocení 
nebo zcizení.  
Shrnutá zemina bude použita dle dispozic příslušného orgánu ochrany půdního fondu, projekt 
navrhuje částečné použití ke zpětnému překryvu ploch v rámci řešené stavby. Převážná část 
bude odvezena na skládku kulturních zemin mimo staveniště.  
 
Půda určená k plnění funkce lesa  
Půda určená k plnění funkce lesa nebude záměrem dotčena.  
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2. Odběr a spotřeba vody 
 
Napojení na veřejný vodovod bude provedeno ze stávajícího vodovodního řadu ve správě 
MIS Studénka, s.r.o. procházejícího podél ulice Budovatelská. Přípojka HD PE 100 bude mít 
osazeno měření spotřeby v nově vybudované, vodoměrné šachtě, situované v těsné blízkosti 
místa připojení. Vodoměrná, monolitická nebo tubusová šachta bude provedena jako 
nepojížděná, protože bude umístěná v nezpevněné ploše. 
 
 
Potřeba vody obchodního centra  
 
26 zaměstnanců x 60 l/den    1 560 l/den  

1,56 m3/den 
Roční potřeba vody 26 x 20 m3        520 m3/rok 
Průměrná hodinová spotřeba           0,065 m3/h 
Hodinová spotřeba vody             0,098 m3/h  
Max. hodinová spotřeba voda           0,205 m3/h  
Potřeba požární vody   Qpož =2,2 l/s 
Maximální denní potřeba pitné vody   1 560 l/den  
(směrnice č.39/73)     1,56 m3/den  
Celková potřeba pitné vody stavba ročně   520 m3/rok  
(příloha vyhlášky č. 428/2001 Sb.) 
 
 
3. Surovinové a energetické zdroje 
 
Elektrická energie 
Napojení stavby na distribuční rozvod nn bude provedeno připojením na nově vybudovanou 
kioskovou trafostanici (bude po výstavbě předána do majetku a správy SME, a.s.). Přípojka 
vn bude provedena kabelem ve výkopu a chráničce pod pojížděnými plochami. Ukončena 
bude v trafostanici 1 x 250 kVA, odkud bude následně provedena přípojka nn se 
zasmyčkováním v přípojkové skříni SP, osazené na obvodové zdi budovy obchodního centra. 
Vnitřním rozvodem bude propojena s elektroměrnými skříněmi a rozvaděči jednotlivých 
provozů.  
 
Orientační potřeba elektrické energie činí pro obchodní centrum  
  
Celkem    Pi = 168,0 kW, Ps = 120,0 kW 

Průměrný koeficient soudobosti   β= 0,714 
Průměrné množství elektrické energie denně  1 068,5 kWh/den 
Orientační množství elektrické energie ročně     390 000 kWh/rok 
Jmenovitá hodnota jističe před elektroměrem  In = 3 x 250 A   
  
Vytápění 
Vytápění obchodního centra včetně řeznictví,  ohřev VZT a částečně TUV bude zajišťováno z 
lokálního zdroje, bezkanálové přeložky stávajícího teplovodu (horkovodu) CZT ve správě 
společnosti MIS Studénka s.r.o., napojené do místnosti výměníku tepla. Místnost výměníku 
tepla je navržena v 1.podlaží stavby, poblíž příjezdu zásobování. 
 
 



 23

Potřeba tepla obchodního centra : 
Tepelná ztráta objektu     65,0 kW 
Ohřev VZT jednotek (větrací jednotky)  50,0 kW 
Průměrná denní potřeba tepla             470 kWh/den (1,70 GJ/den) 
Vytápění           172 MWh/rok  (620 GJ/rok) 
Tepelný výkon výměníkové stanice    120 kW 
 
Jiné zdroje než uvedené nebudou po realizaci stavby a provoz  potřebné.  
 
 
III. Údaje o výstupech   
 
1. Množství a druh emisí do ovzduší 
 
Pro připravovanou  novostavbu obchodního centra je zpracována rozptylová studie – Ing.Petr 
Fiedler, 06/2008. Rozptylová studie imisní situace je zpracována tak, aby posoudila vliv 
stavby „Novostavba obchodního centra Studénka“ na imisní koncentraci v území. 
Rozptylová studie řeší nové zdroje znečišťování ovzduší, které vzniknou realizaci stavby 
„Novostavba obchodního centra Studénka“ po výstavbě, tj. nárůst silniční dopravy na ul. 
Sjednocení, Budovatelská a na parkovišti obchodního centra. 
Výpočtem rozptylové studie jsou získány imisní koncentrace v hodnocené lokalitě města 
Studénka, pocházející z provozu stavby „Novostavba obchodního centra Studénka“, dle 
zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Při započtení stavu 
imisního pozadí hodnocené lokality města Studénka, před provozem stavby „Novostavba 
obchodního centra Studénka“, získáme celkové imisní koncentrace hodnocené lokality. 
Celkové imisní koncentrace jsou následně vyhodnoceny, zda budou plněny imisní limity 
znečišťujících látek dle nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality 
ovzduší. 
 
Emisní charakteristika zdroje 

 
• Nárůst silniční dopravy na ul. Sjednocení, Budovatelská a na parkovišti obchodního centra. 
 
Novými zdroji emisí bude nárůst příslušné silniční dopravy (vozidla nakupujících a 
zásobování prodejny). Silniční doprava produkuje emise znečišťujících látek - tuhé 
znečišťující látky (TZL), oxid siřičitý (SO2), oxid dusičitý (NO2), oxid uhelnatý (CO), benzen, 
benzo(a)pyren a jiné anorganické a organické látky.  
 
Na základě technického řešení, rozsahu, škodlivosti a množství těchto emisí a dle nařízení 
vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, je výpočet rozptylové 
studie proveden pro emise:  
• tuhé znečišťující látky (TZL) 
• oxid dusičitý (NO2) 
• benzen  
• benzo(a)pyren. 

 
Rozptylová studie hodnotí výhled imisní zátěže v roce 2010 po realizaci stavby . 
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Silniční provoz 
Nárůst intenzity dopravy na ul. Sjednocení a Budovatelská osobních vozidel zákazníků a 
nákladních vozidel zásobování a na parkovišti obchodního centra vychází ze zadání a 
zkušenosti s provozem u obdobných areálů (58 parkovacích míst). Na ul. Sjednocení a 
Budovatelská není prováděno sčítaní vozidel pro Ředitelství silnic a dálnic ČR. 
Použity jsou dopravní intenzity uvedené v tabulce na straně 17-18  tohoto oznámení.  
 
Emise 
Pro výpočet emisí ze silniční dopravy jsou použity emisní faktory silničních vozidel z 
„Programu pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla“ MEFA v.02 z internetových 
stránek MŽP ČR (http:/www.env.cz). Pro stanovení emisních faktorů jsem vycházel 
z předpokladu -provozovaná vozidla v roce 2009 budou plnit silniční vozidla emisní úrovně : 
20 % vozidel - EURO 4, 25 % vozidel  EURO 3, 30 % vozidel EURO 2 a 20 % vozidel 
EURO 1 a 5 % konvenční (bez katalyzátorů). 
Tabulka č.3 

Emisní faktory pro silni ční dopravu v roce 2010   
  PM10 (g/km.voz.) 
 Kategorie  5 km/h 50 km/h 90 km/h 130 km/h 
 Osobní vozidla 0,206 0,042 0,039 0,077 
 Lehká nákladní vozidla 1,307 0,184 0,242 0,454 
 Těžká nákladní vozidla 9,926 0,919 0,795 0,795 
  NO2 (g/km.voz.) 
 Kategorie  5 km/h 50 km/h 90 km/h 130 km/h 
 Osobní vozidla 0,230 0,032 0,024 0,031 
 Lehká nákladní vozidla 1,377 0,231 0,162 0,166 
 Těžká nákladní vozidla 20,002 0,875 0,728 0,728 

 
 

Emisní faktory pro silni ční dopravu v roce 2010   
  benzen (g/km.voz.) 
 Kategorie  5 km/h 50 km/h 90 km/h 130 km/h 
 Osobní vozidla 0,125 0,014 0,011 0,018 
 Lehká nákladní vozidla 0,019 0,004 0,003 0,003 
 Těžká nákladní vozidla 0,202 0,033 0,021 0,021 
  benzo(a)pyren (g/km.voz.) 
 Kategorie  5 km/h 50 km/h 90 km/h 130 km/h 
 Osobní vozidla 0,050 0,047 0,187 0,425 
 Lehká nákladní vozidla 0,029 0,035 0,095 0,210 
 Těžká nákladní vozidla 0,138 0,342 1,513 1,513 

 
Jednotlivé komunikace byly rozděleny na délkové elementy (úseky) o délce 10 m, které 
respektují tvar komunikací. Emisní faktory pro rychlost 5 a 50 km/h jsou z důvodu výpočtu na 
pojezdu po parkovišti a příjezdových komunikacích v obci. 

 
Imisní charakteristika lokality 
Dle údajů z Informačního systému kvality ovzduší ČR je ve Studénce měřící stanice 
s měřením imisních koncentrací. Výsledky měření v roce 2007 jsou : 

 
Stanice ČHMÚ č. 1074 Studénka  
- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 169,7 µg/m3 
  98 % kv. 104,2 µg/m3 (počet překročení imisního limitu 66krát) 
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 35,3 µg/m3  
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- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 92,2 µg/m3, 98 % kv. 41,9 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 16,0 µg/m3  
 
Stavební úřad Městského úřadu Studénka je uveden ve Věstníku MŽP č. 4/2008 (Sdělení 
odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší - vymezení oblastí se zhoršenou 
kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2006) jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší pro 
imise suspendované částice PM10 - průměrná denní a roční koncentrace na ploše 100 % a 75,6 
% obvodu a imise benzo(a)pyrenu - průměrná roční koncentrace na ploše 65,1 % obvodu pro 
ochranu zdraví lidí.  

 
Stav imisního pozadí hodnocené lokality města Studénka v roce 2010 (bez realizace stavby 
„Novostavba obchodního centra Studénka“) je možno určit jen na základě odborného odhadu 
(výsledky imisního měření roku 1997 až 2007 a přijatá možná opatření v následujících létech) 
a v souladu s výpočtem imisních koncentrací v obdobných lokalitách. Předpokládané imisní 
pozadí v roce 2010 (bez realizace stavby „Novostavba obchodního centra Studénka“) : 

 
- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace < 300 µg/m3 
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace < 42 µg/m3  
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace < 110 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace < 18 µg/m3  
- benzen – průměrná roční koncentrace < 3,0 µg/m3 
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace < 2,0 ng/m3 

 
Imisní limity pro znečišťující látky 
 
Na základě nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, jsou 
stanoveny následující imisní limity: 
Tabulka č.4 
 Imise Ochrana zdraví lidí Ochrana ekosystémů 

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

 suspendované částice (PM10) 40 50 - - - - 
 oxid dusičitý (NO2) 40 * - 200* - - - 
 benzen 5 * - - - - - 
 benzo(a)pyren 0,001 ** - - - - - 
Poznámka :  - * imisní limity mají platnost od 1.1.2010 (do data jsou dány meze tolerance)   
  - ** imisní limit splnit do 31.12.2012 
 
Výpočet byl proveden dle Metodického pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP ČR výpočtu 
znečištění ovzduší z bodových a mobilních zdrojů “SYMOS´97”, zveřejněný ve Věstníku 
Ministerstva životního prostředí České republiky, ročník 1998 ze dne 1998-04-15, částka 3 a 
dodatku č.1 zveřejněném ve Věstníku MŽP, duben 2003, částka 4.  
 
Výpočet byl proveden softwarem SYMOS´97 v 2003 – 5.1.4. 
 
Metodika výpočtu umožňuje: 

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

- výpočet znečištění ovzduší pevnými znečišťujícími látkami respektující pádovou 
rychlost   pevných částic z bodových, liniových a plošných zdrojů, 
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- stanovit charakteristiky znečištění v husté síti referenčních bodů a tímto 
způsobem kartograficky názorně zpracovat výsledky výpočtu, 

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

- hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku z hlediska oxidu dusičitého. 
 

Pro každý referenční bod je možno vypočítat základní charakteristiky znečištění ovzduší  
- maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících 

látek, které se   mohou vyskytovat ve všech třech třídách rychlosti větru a pěti 
třídách stability ovzduší, 

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

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

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

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

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

Rychlost větru se dělí do tří tříd rychlosti : 1. třída - slabý vítr (1,7 m/s), 2. třída - střední vítr 
(5,0 m/s) a 3. třída - silný vítr (11,0 m/s). Rychlost větru se přitom rozumí rychlost 
zjišťována ve standardní meteorologické výšce 10 m nad zemí. 
Mírou termické stability je vertikální teplotní gradient popisující její teplotní zvrstvení.  
 
Stabilní klasifikace obsahuje pět tříd stability ovzduší : 
I. superstabilní  
Vertikální výměna vrstev ovzduší je prakticky potlačena, tvorba volných inverzních stavů. Výskyt v nočních a 
ranních hodinách, především v chladném   půlroce. Maximální rychlost větru 2 m/s. Velmi špatné podmínky 
rozptylu. 
II. stabilní  
Vertikální výměna vrstev ovzduší je stále nevýznamná, také doprovázena   inverzními situacemi. Výskyt 
v nočních a ranních hodinách v průběhu celého roku. Maximální rychlost větru 2 m/s. Špatné podmínky 
rozptylu. 
III. izotermní  
Projevuje se již vertikální výměna ovzduší. Výskyt větru v neomezené síle.V chladném období může být 
v dopoledních a odpoledních hodinách, v létě v časných ranních a večerních hodinách. Často se vyskytující 
mírně zhoršené rozptylové podmínky. 
IV. normální  
Dobré podmínky pro rozptyl škodlivin, bez tvorby inverzních stavů, neomezená síla větru. Vyskytuje se přes 
den, v době, kdy nepanuje významný sluneční svit. Společně s III. třídou stability má v našich podmínkách 
zpravidla výrazně vyšší četnost výskytu než ostatní třídy. 
 
V. konvektivní  
Projevuje se vysokou turbulencí ve vertikálním směru, která způsobuje rychlý rozptyl znečišťujících látek. 
Nejvyšší rychlost větru 5 m/s, výskyt v letních měsících v době, kdy je vysoká intenzita slunečního svitu. 
 
V okolí areálu „Novostavba obchodního centra Studénka“ byla pro výpočet imisní zátěže 
vybrána síť 1 089 bodů (33 x 33 bodů) se vzdálenostmi mezi body 25 x 25 m a to na území 
800 x 800 m. Toto území charakterizuje nejbližší okolí stavby bude nejvíce ovlivněno 
jednotlivými emisemi.  
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Navíc je výpočet proveden pro konkrétní místa trvalé obytné zástavby, a to dům na ul. 
Sjednocení 630 a ul. Budovatelská 764. 
 

                                  
 
 
 
Výpočet a souhrn výsledků 
 
Výpočet rozptylové studie je proveden pro stavbu „Novostavba obchodního centra Studénka“, 
v době provozu (nárůst příslušné silniční dopravy - vozidla nakupujících a zásobování 
obchodního centra) v hodnocené lokalitě a to pro emise tuhé znečišťující látky (TZL), oxid 
dusičitý (NO2), benzen a benzo(a)pyren. Takto je provedeno zadání ve výpočtu. 
Výpočet byl proveden nad hodnocenou lokalitou 800 x 800 m. Tím bylo umožněno grafické 
vykreslení nárůstu imisní zátěže po výstavbě a plném celoročním provozu obchodního centra. 
Grafické znázornění je uvedeno v Rozptylové studii, která je v plném rozsahu v části 
F.Doplňující údaje pro: 

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

Hodnocení denní a roční koncentrace PM10  
Po realizaci stavby „Novostavba obchodního centra Studénka“ bude, v roce 2010 na 
hodnoceném území 800 x 800 m, nárůst maximální denní koncentrace imisí suspendovaných 
částic (PM10) v rozmezí 0,007 až 0,048 µg.m-3 a průměrné roční koncentrace v rozmezí 0,000 
1 až 0,003 1 µg.m-3.  
V místě konkrétní trvalé obytné zástavby na ul. Sjednocení 630 bude nárůst maximální denní 
koncentrace imisí suspendovaných částic (PM10) = 0,039 µg.m-3 a průměrné roční 
koncentrace = 0,002 0 µg.m-3 a na ul. Budovatelská 764 bude nárůst maximální denní 
koncentrace imisí suspendovaných částic (PM10) = 0,025 µg.m-3 a průměrné roční 
koncentrace = 0,002 2 µg.m-3. 
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Hodnocení hodinové a roční koncentrace NO2 
Po realizaci stavby bude, v roce 2010 na hodnoceném území 800 x 800 m, nárůst maximální 
hodinové koncentrace imisí oxidu dusičitého (NO2) v rozmezí 0,018 až 0,095 µg.m-3 a 
průměrné roční koncentrace v rozmezí 0,000 2 až 0,005 2 µg.m-3. V místě konkrétní trvalé 
obytné zástavby na ul. Sjednocení 630 bude nárůst maximální hodinové koncentrace imisí 
oxidu dusičitého (NO2) = 0,071 µg.m-3 a průměrné roční koncentrace = 0,003 1 µg.m-3 a na 
ul. Budovatelská 764 bude nárůst maximální hodinové koncentrace imisí oxidu dusičitého 
(NO2) = 0,049 µg.m-3 a průměrné roční koncentrace = 0,004 2 µg.m-3. 
 
Hodnocení ročních koncentrací benzenu  
Po realizaci na hodnoceném území 800 x 800 m, nárůst průměrné roční koncentrace imisi 
benzenu v rozmezí 0,000 03 až 0,000 79 µg.m-3. V místě konkrétní trvalé obytné zástavby na 
ul. Sjednocení 630 bude nárůst průměrné roční koncentrace imisi benzenu = 0,000 5 µg.m-3 a 
na ul. Budovatelská 764 bude nárůst průměrné roční koncentrace imisi benzenu = 0,000 7 
µg.m-3. 
 
Hodnocení ročních koncentrací benzo(a)pyrenu   
Na hodnoceném území bude nárůst průměrné roční koncentrace imisí benzo(a)pyrenu 
v rozmezí v rozmezí 0,000 000 1 až 0,000 002 9 ng.m-3. V místě konkrétní trvalé obytné 
zástavby na ul. Sjednocení 630 bude nárůst průměrné roční koncentrace imisi benzo(a)pyrenu 
= 0,000 001 8 ng.m-3 a na ul. Budovatelská 764 bude nárůst průměrné roční koncentrace imisi 
benzo(a)pyrenu = 0,000 002 2 ng.m-3. 
Tabulka č.5 

Suspendované částice (PM10) 
Maximální denní koncentrace Imisní hodnoty 

µg/m3 
minimální 0,007 
maximální 0,048 

Průměrná roční koncentrace Imisní hodnoty 
µg/m3 

minimální 0,000 1 
maximální 0,003 1 
Oxid dusičitý (NO2)   

Maximální hodinová koncentrace Imisní hodnoty 
µg/m3 

minimální 0,018 
maximální 0,095 

Průměrná roční koncentrace Imisní hodnoty 
µg/m3 

minimální 0,000 2 
maximální 0,005 2 
Benzen 

Průměrná roční koncentrace Imisní hodnoty 
µg/m3 

minimální 0,000 03 
maximální 0,000 79 
Benzo(a)pyren 

Průměrná roční koncentrace Imisní hodnoty 
ng/m3 

minimální 0,000 000 1 
maximální 0,000 002 9 
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Rozptylová studie imisní situace umožňuje posoudit vliv stavby „Novostavba obchodního 
centra Studénka“, po realizaci, na okolí z pohledu ochrany zdraví lidí. Metodou rozptylové 
studie nelze určit konkrétní stavy u krátkodobých koncentrací, které nastávají za běžných 
meteorologických podmínek v průběhu roku. Maximální imisní koncentrace vznikají 
především při první třídě stability ovzduší - silné inverze, velmi špatné podmínky rozptylu, 
maximální rychlost větru 2 m/s. Tyto stavy vznikají především v chladném půlroce, v nočních 
a ranních hodinách a je prakticky potlačena vertikální výměna vrstev ovzduší. 
U průměrné roční koncentrace imisí představují vypočtené hodnoty reálný nárůst imisních 
koncentrací v konkrétních místech hodnocené lokality v průběhu roku, dle příslušné konkrétní  
větrné růžice. 
Z hodnocení výsledků je možno konstatovat, že po výstavbě „Novostavba obchodního centra 
Studénka“ budou imisní koncentrace ze sledovaných zdrojů (nárůst příslušné silniční dopravy 
- vozidla nakupujících a zásobování obchodního centra) následující :  
 
Maximální imisní koncentrace 
Maximální vypočtený nárůst imisní koncentrace v roce 2010 po realizaci stavby „Novostavba 
obchodního centra Studénka“ v hodnocené lokalitě bude ve výši : 

- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 0,048 µg/m3 
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 0,003 1 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 0,095 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 0,005 2 µg/m3 
- benzen – průměrná roční koncentrace 0,000 79 µg/m3 
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 0,000 002 9 ng/m3 

 
Maximální imisní koncentrace v trvalé obytné zástavbě 
 
Nejvyšší vypočtený nárůst imisní koncentrace v roce 2010 po realizaci stavby „Novostavba 
obchodního centra Studénka“ bude v místě konkrétní trvalé obytné zástavby - dům na ul. 
Sjednocení 630 nebo ul. Budovatelská 764 : 

- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 0,039 µg/m3 
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 0,002 2 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 0,071 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 0,004 2 µg/m3 
- benzen – průměrná roční koncentrace 0,000 7 µg/m3 
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 0,000 002 2 ng/m3 

 
Výsledné imisní koncentrace 
Stav imisního pozadí hodnocené lokality města Studénka v roce 2010 (bez realizace stavby 
„Novostavba obchodního centra Studénka“) je určen na základě odborného odhadu (výsledky 
imisního měření roku 1997 až 2007 a přijatá možná opatření v následujících létech) a 
v souladu s výpočtem imisních koncentrací v obdobných lokalitách. Předpokládané imisní 
pozadí v roce 2010 (bez realizace stavby „Novostavba obchodního centra Studénka“) : 

- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 300 µg/m3 
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 42 µg/m3  
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 110 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 18 µg/m3  
- benzen – průměrná roční koncentrace 3,0 µg/m3 
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 2,0 ng/m3 

 
Při započtení předpokládaného imisního pozadí hodnocené lokality města Studénka v roce 
2010 a nejvyššího nárůstu imisních koncentrací z realizované stavby „Novostavba 
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obchodního centra Studénka“, v místě konkrétní trvalé obytné zástavby (dům na ul. 
Sjednocení 630 nebo ul. Budovatelská 764), budou výsledné imisní koncentrace škodlivin : 

- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 300,039 µg/m3 
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 42,002 2 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 110,071 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 18,004 2 µg/m3 
- benzen – průměrná roční koncentrace 3,000 7 µg/m3 
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 2,000 002 2 ng/m3 

 
Tím budou splněny imisní limity pro oxid dusičitý (NO2) a benzen vycházející z nařízení 
vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, v místě trvalé obytné 
zástavby. 
Imisní limit pro suspendované částice (PM10) – průměrná denní koncentrace je již dnes 
překročen. Maximální imisní nárůst vlivem stavby „Novostavba obchodního centra Studénka“ 
pro suspendované částice (PM10) – denní koncentrace bude v místě konkrétní trvalé obytné 
zástavby (obytný dům na ul. Sjednocení 630) 0,039 g/m3 = 0,013 % maximálního imisního 
pozadí roku 2010. Imisní znečištění pro suspendované částice (PM10) nepochází jen 
ze silniční dopravy, ale významný vliv má průmyslová výroba Ostravska a dále lokální 
topeniště na pevná paliva. 
Imisní limit pro suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace je již dnes 
překročen. Maximální imisní nárůst vlivem stavby „Novostavba obchodního centra Studénka“ 
pro suspendované částice (PM10) – roční koncentrace bude v místě konkrétní trvalé obytné 
zástavby (obytný dům na ul. Budovatelská 764) 0,002 2 µg/m3 = 0,005 % maximálního 
imisního pozadí roku 2010. Imisní znečištění pro suspendované částice (PM10) nepochází jen 
ze silniční dopravy, ale významný vliv má průmyslová výroba Ostravska a dále lokální 
topeniště na pevná paliva. 
Imisní limit pro benzo(a)pyren je již dnes překročen. Maximální imisní nárůst vlivem stavby 
„Novostavba obchodního centra Studénka“ pro benzen – průměrná roční koncentrace bude v 
místě konkrétní trvalé obytné zástavby (obytný dům na ul. Budovatelská 764) 0,000 002 2 
ng/m3 = 0,000 1 % průměrného imisního pozadí roku 2010. Imisní znečištění pro 
benzo(a)pyren nepochází jen ze silniční dopravy, ale významný vliv má průmyslová výroba 
Ostravska. 
Zpracovatel rozptylové studie uvádí, že je možno konstatovat splnění všech podmínek a 
doporučuje vydat povolení orgánu ochrany ovzduší podle § 17 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., 
o ochraně ovzduší  a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

 
 

2.  Odpadní vody  
 
Stávající kanalizace zástavby okolních pozemků i novostavby je jednotná. Kanalizace je 
z hlediska odvodu dešťových vod nedostatečně kapacitní. Z toho vychází i návrh řešení 
odvedení odpadních vod. Odpadní vody splaškové, odváděné z obchodního centra budou 
svedeny přímo do kanalizace. Dešťové vody se střech budou samostatnou trasou svedeny do 
společné šachty s kanalizací dešťovou se zpevněných ploch parkoviště a příjezdu na ně. 
Odtud povedou přes retenční nádrž, která zajistí zdržení přívalových vod a jejich postupné 
vypouštění, před jejím zaústěním do veřejné stoky. Dešťové vody z pojížděných zpevněných 
ploch, s výjimkou manipulační plochy příjezdu zásobování, budou svedeny samostatnou 
kanalizací do retenční nádrže přes odlučovač lehkých kapalin. Splaškové vody tukové, 
odváděné z provozu řeznictví obchodního centra, budou před napojením na trasu další 
splaškové kanalizace svedeny do lapače tuků. 
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Množství odpadních vod splaškových  
 
Celkové množství odpadních vod splaškových stavba denně  1 560 l/den  
         1,56 m3/den 
Celkové množství odpadních vod splaškových stavba ročně  520 m3/rok 
Průměrné množství odváděných splaškových vod           0,018 l/sec 
 
Dešťové, odpadní vody se střech i ploch budou svedeny do stávající jednotné kanalizace 
města, spravované MIS Studénka s.r.o.  
 
Množství dešťových  vod   
 
Množství nově odváděných dešťových vod se střech,  
vedených přes retenční nádrž  1 450 m2 x 1,0 x 0,0125   18,13  I/sec. 
 
Množství odváděných dešťových vod se zpevněných ploch  
- zpevněné plochy parkoviště (vedené přes OLK a retenci)  2 405 m2 
- zpevněné plochy parkoviště (nevedené přes OLK a retenci)    525 m2 
Množství odváděných dešťových vod se střech a zpevněných ploch  
svedených přes retenci celkem 2 405 m2 x 0,9 x 0,0125   27,06 l/sec.  
 
Množství odváděných dešťových vod se zpevněných ploch  
vedených přímo do kanalizace celkem 525 m2 x 0,9 x 0,0125  5,91 l/sec.  
 
Dešťové vody celkem       51,10 l/s 

z toho přes retenční nádrž bude vedeno    45,19 l/sec, ze kterého bude  
plynule vypouštěno  
do kanalizace  
množství 15,6 l/sec. 
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3. Odpady  
 
Odpady z předpokládaného záměru je možné rozdělit do následujících částí:  

 
A. Odpady vznikající  během výstavby (odpady z přípravy staveniště, odpady ze  

stavebních  prací) 
B.  Odpady vznikající při vlastním provozu 
C.  Odpady, vznikající po ukončení provozu s následnou demolicí objektů a ploch 

 
Zařazení odpadů dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog 
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů  a stanoví další seznamy odpadů 
Odpady vznikající při výstavbě  
Tabulka č.6 

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 02 01 Dřevo O 
17 02 03 Plasty  O 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01  O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 
17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 
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 
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 

 
Během výstavby  budou stavební odpady důsledně tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií, 
s odpady z demolic a s výkopovými zeminami bude nakládáno podle jejich skutečných 
vlastností. 
 
Odpady vznikající vlastní činností realizovaného záměru 
Tabulka č.7 

Kód 
druhu 

odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 

Očekávané 
množství * 

(t/rok) 

Předpokládaný 
způsob 

zneškodnění 
13 05 02 Kaly z odlučovačů oleje N 0,19 odborná firma 
13 05 03 Kaly z lapáků nečistot N 0,25 odborná firma 
15 01 01  Papírové a lepenkové obaly O 10 Výkup 
15 01 02 Plastové obaly O 3 výkup, odbor. 

Firma 
15 01 03 Dřevěné obaly O 4 výkup, odbor. 

Firma 
15 01 04 Kovové obaly O 0,5 Výkup 
15 01 05 Kompozitní obaly O 0,2 odborná firma 
15 01 06 Směsné obaly O 0,1 odborná firma 
20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven  O 0,01 odborná firma 
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20 01 01 Papír a lepenka O 5 Výkup 
20 01 02 Sklo O 0,2 Výkup 
20 01 39 Plasty O 0,8 odborná firma 
20 01 25 Jedlý olej  a tuk O 0,05 odborná firma 
20 01 26 Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 N 0,01 odborná firma 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad  O 0,5 odborná firma 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 55 odborná firma 
20 03 03 Uliční smetky O 0,45 odborná firma 
20 01 21 Zářivky a/nebo ostatní odpad s obsahem rtuti N 0,01 odborná firma 

* odborný odhad množství dle obdobných zařízení 
 
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,  nelze-li odpady využít, zajistí jejich zneškodnění,  
-  kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných   
   vlastností,  
-  shromažďovat utříděné odpady podle druhů a kategorií,  
-  zabezpečí je před nežádoucím znehodnocením,  odcizením nebo únikem ohrožujícím   
    životní prostředí,  
-  umožní kontrolním orgánům přístup na staveniště,  
-  na vyžádání poskytne úplné informace související s odpadovým hospodářstvím.  
 
Odvoz a zneškodnění odpadů bude smluvně zajištěn odbornou firmou. Nakládání s odpady 
bude řešeno v souladu s Programem odpadového hospodářství kraje. 
 
 
C. Odpady, vznikající po ukončení provozu s následnou demolicí objektů a ploch 
Po dožití stavby je možno všechny použité stavební materiály vhodným způsobem dále využít 
nebo zneškodnit.  
Tabulka č.8 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie odpadu 

17 01 01 Beton O 
17 01 02 Cihly O 
17 02 01 Dřevo O 
17 02 03 Plasty  O 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01  O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 
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 07 01 Stavební suť a demoliční odpad O/N 
20 01 11 Textilní materiály  O 
20 01 21  Zářivky N 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad  O 
20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad  O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 

 
Během demolice a při zneškodňování se s odpadem bude nakládat podle platných předpisů, 
které v té době budou v platnosti. 
Nakládání s odpady bude řešeno v souladu s požadavky schváleného Programu odpadového 
hospodářství kraje, zejména z hlediska třídění odpadů a možnosti jejich recyklace. 
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4. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií 
 
Navržený záměr realizovat obchodní centrum včetně parkoviště a dopravního napojení 
objektu v lokalitě 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 lze technickými opatřeními omezit na minimum. Problémy by 
mohly nastat při nesprávném nakládání s odpadními, zejména znečištěnými vodami, při 
nedodržení protipožárních opatření nebo při havárii vozidel na přilehlých komunikacích. 
Provozovatel objektu zpracuje plán havarijních opatření pro případ úniku ropných látek 
v případě havárie v dopravním provozu.  
Únik většího množství benzinu či nafty mimo prostor parkoviště znamená případné nebezpečí 
znečištění zeminy, povrchových a podzemních vod. Možnost úniku mimo zpevněné plochy, 
odkanalizované do zařízení na odlučování ropných látek, je eliminována stavebním řešením 
parkoviště.  
Případný havarijní únik motorového oleje, nafty či benzinu bude eliminován pravidelnou 
kontrolou technického stavu a pravidelnou údržbou vozidel a stavebních mechanismů 
v průběhu vlastní stavby. 
 
Nakládání s nebezpečnými látkami  
Záměr nepředpokládá skladování a manipulaci nebezpečných látek v množství dosahujícím 
limity podle tabulky uvedené v příloze č.1 zákona č.59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií 
způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky (zákon 
o prevenci závažných havárií). Provozovatel záměru tedy není povinnou osobou podle § 3 
výše uvedeného zákona. Při provozu závodu nebude nakládáno s nebezpečnými látkami a 
přípravky, které mají jednu nebo více nebezpečných vlastností podle § 2 odst. 8. zákona o 
chemických látkách. 
Při provozu závodu nebudou skladovány, používány nebo manipulovány závadné látky 
specifikované v příloze č. 1 zákona č. 254/2001 a č.342/2006 Sb. o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon). 
 
Možností vzniku havárie s negativním dopadem na prostředí je požár. V projektu bude 
provedeno hodnocení požární bezpečnosti stavebního objektu.  Koncepce požární ochrany 
provede zařazení hodnocené části objektu do jednotlivých požárních úseků. Požární úseky 
budou stavebně a požárně oddělené. Provedeno bude stanovení požárního rizika, stanovení 
stupně požární bezpečnosti a posouzení velikosti požárních úseků (§ 41 odst 2, písm. d 
vyhlášky), zhodnocení navržených stavebních konstrukcí  a požárních uzávěrů z hlediska 
jejich požární odolnosti (§41 odst 2, písm. e vyhlášky), zhodnocení navržených stavebních 
hmot (hořlavost, odkapávání v podmínkách požáru, rychlost šíření plamene po povrchu, 
toxicita zplodin hoření (§41 odst 2, písm. f vyhlášky) a zhodnocení možnosti provedení 
požárního zásahu, evakuace osob, stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, 
provedení a vybavení - (§41 odst 2, písm. g vyhlášky). 
 
Preventivní opatření: 
 
- Dodržování pravidelných kontrol technologických zařízení podle požadavků výrobce a 

zajištění kvalifikované údržby. 
 
- Dodržování provozních řádů, havarijních řádů a požárních řádů. 
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- Nakládání s odpady v souladu s platnými předpisy.  
 
- Nová elektrická zařízení budou uvedena do provozu ve smyslu ČSN 33 1500 (Revize 

elektrických zařízení) jen tehdy, byl-li jejich stav z hlediska bezpečnosti ověřen výchozí 
revizí, popř. ověřen a doložen doklady v souladu s požadavky stanovenými zvláštními 
předpisy. Veškeré elektroinstalace a zařízení budou navržena na základě určení prostředí 
dle ČSN 33 2000 – 3. Napájení elektrických zařízení v objektech bude z napěťové 
soustavy 3 x 400/220 V, 50Hz, s uzemněným středním vodičem dle ČSN 34 0120. 
Ochrana před úrazem elektrickým proudem při dotyku dle ČSN 33 2000-4-41 nulováním, 
v provozu kotelny a vzduchotechnických zařízení nulováním a pospojováním. 

 
- Pro bezpečnou manipulaci bude zajištěn i dobrý technický stav podlah a komunikací. 

Povrch komunikací bude rovný, odolný proti poškození a neklouzavý. Dopravní cesty 
budou zřetelně označeny. 

 
- Pracovníci budou splňovat požadovanou kvalifikaci a budou vybaveni předepsanými 

ochrannými pracovními prostředky, budou seznámeni s pracovním řádem pracoviště a 
bezpečnostními předpisy. V provozu bude na určeném přístupném místě uložena 
lékárnička první pomoci, bude určen zdravotník. 

 
 
5. Hluk 
 

Použité předpisy, literatura 
- Zákon č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
- Nařízení vlády č.148/2006 Sb.,o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  
- Hluk a vibrace. Měření a hodnocení. - Sdělovací technika, Praha 1998. 
- Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, č.j.: HEM-

300-11.12.01-34065 z 11.12.2001 
- ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti     

stavebních výrobků – požadavky 
 
Stanovení nejvyšších přípustných hladin hluku  
Stavební práce 
 
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.  
 
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 
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                                     - 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 
 
Provoz komplexu obchodních jednotek 
Vnitřní prostor 
 
Nejvyšší přípustná maximální hladina akustického tlaku A uvnitř staveb pro bydlení a staveb občanského 
vybavení se stanoví pro hluky šířící se ze zdrojů uvnitř budovy součtem základní maximální hladiny hluku 
LpAmax = 40 dB a korekcí přihlížejících k využití prostoru a denní době podle přílohy č.5 k tomuto nařízení. 
Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky nebo má výrazně informativní charakter, jako například řeč nebo hudba, 
přičítá se další korekce –5 dB.  
Za hluk ze zdrojů uvnitř budovy se pokládá i hluk ze stacionárních zdrojů, umístěných mimo posuzovaný objekt, 
pronikající do těchto objektů jiným způsobem než vzduchem, to znamená konstrukcemi nebo podložím. Při 
provádění povolených stavebních úprav uvnitř budovy je přípustná korekce +15 dB k základní maximální 
hladině akustického tlaku v době od 7 do 21 hod. 
 
Příloha č. 5 
Korekce pro stanovení hodnot hluku v obytných stavbách a ve stavbách občanského vybavení 
Tabulka č.9 
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 

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

 +15 

Prodejny, sportovní haly  +20 
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* 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. 
 
Korekce pro výpočet hodnot hluku ve venkovním prostoru 
Podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací pak platí korekce pro základní hladinu 50 dB(A) pro stanovení hodnot hluku ve 
venkovním prostoru následující: 
Tabulka č.10 

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

-5 0 +5 +15 

Chráněné venkovní 
prostor  lůžkových 
zdravotnických 
zařízení včetně lázní 

0 0 +5 +15 

Chráněné venkovní 
prostor ostatních 
staveb a chráněný 
ostatní venkovní 
prostor 

0 +5 +10 +20 

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

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

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

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

 
Pro zájmové území platí – chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní 
venkovní prostory:                 
Hluk z dopravy na hlavních poz.komunikacích, kde hluk z dopravy je převažující 

     Den    LAeq = 60 dB   Noc    LAeq = 50 dB 
Hluk z dopravy na hlavních poz.komunikacích, kde hluk z dopravy je převažující 

     Den    LAeq = 55 dB   Noc    LAeq = 45 dB 
Hluk z provozu komplexu obchodních jednotek 

   Den    LAeq = 50 dB   Noc    LAeq = 40 dB 
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Hluková zátěž v předmětném území byla stanovena na základě počítačového modelu. Ve 
zvolených referenčních bodech byly vypočteny očekávané hodnoty výhledového hlukového 
zatížení pro provoz sledovaného objektu. 
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 (chráněný prostor staveb). Hluk+ verze 7 byl plně integrován do 
prostředí Windows a obsahuje řadu nových funkcí a vlastností, umožňuje uplatnit zdroje 
stacionární označené jako průmyslové zdroje hluku.  
Byly vypočteny průběhy izofon v  pětidecibelových  odstupech dB(A). Izofony jsou 
zobrazeny v grafickém výstupu uvedeném v další části. Průběhy izofon byly stanoveny ve 
výšce 3 m. Pro zvolené referenční body ve výšce 3 m.  
    
 Stanovení hlukové zátěže  
Hluk v lokalitě je možné rozdělit do následujících časových úseků: 
- hluk v době výstavby, 
- hluk v chráněném venkovním prostředí v době provozu posuzovaného objektu zahrnující  

hluk z provozu obchodního centra  
- hluk v chráněném venkovním prostředí v době provozu posuzovaného objektu zahrnující  

hluk z provozu obchodního centra a  hluk z provozu dopravních systémů a  
- hluk v chráněném venkovním prostředí v době provozu posuzovaného objektu zahrnující  

hluk z provozu obchodního centra a  hluk z provozu dopravních systémů a provozu Penny 
Market  

 
Zdroje hluku je možné rozčlenit: 
- stacionární zdroje hluku  
- liniové zdroje hluku 
- plošné zdroje hluku 
 
Hluk v době výstavby 
V programu Hluk+ byly v hlukové studii zadány hladiny hluku pro zemní práce a stavební 
práce.  Stavební práce budou probíhat pouze v omezeném časovém období – stavba bude 
řešena po omezenou dobu realizace. Dočasné zdroje hluku budou provozovány v celém 
časovém průběhu výstavby. Jejich lokalizace bude závislá na okamžitém stavu a postupu 
stavebních prací. Výstavbu lze rozdělit do dvou etap – zemní práce a stavební práce. Tyto 
etapy se budou zřejmě zčásti překrývat. 
Při výstavbě bude užita řada strojů, které většinou patří k významným zdrojům hluku. Dle 
způsobu šíření hluku do okolí se bude jednat o zdroje liniové (např. doprava zeminy, 
stavebních materiálů) a bodové (např. míchače, kompresory, vrtné soupravy apod.). 
Předpokládá se výskyt následujících zdrojů hluku: 
 
Stroje a zařízení používané během výstavby  
Tabulka č.11 
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 
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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 

 
 
Hluk v době provozu posuzovaného záměru „Novostavba obchodního centra Srudénka“ 
 
Stacionární zdroje – obchodní centrum  
V předmětném území byly použity údaje osazení prodejny vzduchotechnickými stacionárními 
zdroji hluku. 
Vzduchotechnické zařízení bude navrženo v souladu s NV č.148/2006 Sb., platného od 
1.6.2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  
Aby nedošlo provozem vzduchotechnických zařízení ke zvýšení hladin hluku jsou v PD 
navržena následující opatření na vzduchotechnickém zařízení :   

a) pevné části budou od části kmitajících pružně odděleny 
b) vzduchovody budou opatřeny tlumiči hluku a akustickou izolací 

 
Vyústky VZT budou opatřeny tlumiči s dosažením celkové hladiny akustického tlaku ve 
vzdálenosti 20 m LVZ1C = do 35 dB (odvětrání prodejny, sociálního zařízení prodejny, 
prodejního prostoru prodejny a manipulačního prostoru prodejny). V noční době budou 
působit pouze některé stacionární zdroje (vytápění a výstupy VZT, chlazení).  
 
Protože nelze zcela vyloučit občasnou manipulaci se zbožím na rampách i v noční době, je 
uvažováno i působení nestandardních zdrojů hluku. 
 
Při instalaci  zařízení budou respektovány požadavky nařízení vlády č.148/2006 Sb.o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a NV č.9/2002 Sb. kterým se stanoví 
technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku. 
 
Dopravní provoz 
Nárůst intenzity dopravy na příjezdové komunikaci a parkovišti prodejny potravin vychází 
z projektu a zkušenosti s provozem u obdobných areálů (58 parkovacích míst). Na základě 
projektované kapacity prodejny potravin se nepředpokládá nárůst provozu vozidel na třídě 
Obránců míru. Dopravní provoz související s provozem prodejny a rozčlenění jednotlivých 
směrů dopravy je uveden na straně 17-18 tohoto oznámení. 
 
Výše uvedené vstupní charakteristiky pro zjištění velikosti předpokládané hlukové zátěže 
byly použity v rámci vstupních charakteristik pro hlukové posouzení vlivu provozu na okolní 
systémy.  
 
Vymezení referenčních bodů 
Hluková studie vymezuje  referenční body nejbližší obytné zástavby. Nejblíže situovaný 
objekt zástavby je č.p. 779, který je objektem občanského vybavení, č.p. 764 na ulici 
Budovatelská a č.p. 632 na ulici Sjednocení.  
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V zájmové lokalitě byly vytipovány kontrolní (referenční) body (objekty ochrany a chráněný 
venkovní prostor). Výpočtové body jsou zvoleny u nejbližší obytné zástavby: Výšky 
referenčních bodů jsou zvoleny podle typu objektů (3 m, 15 m a 20 m) ve směru 
k posuzovanému záměru. 
Tabulka č.12 

Bod Vymezení Výška (m) 
1 3 
2 15 
3 3 
4 15 
5 3 
6 15 
7 3 
8 

Č.p. 779 – budova na p.č. 1610/2, 
1610/3, 1610/5, 1610/4, LV 10001, 
stavba občanského vybavení 

15 
9 3 
10 

Č.p. 764, zastavěná plocha a 
nádvoří, LV 2413 20 

11 3 

12 

Č.p. 632 - budova na parcele 
č.p.1396, zastavěná plocha a 
nádvoří, LV 2440 15 

 
Vymezení referenčních bodů: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referenční body jsou zvoleny ve výšce 3 m (bod 1, 3, 5, 7, 9 a 11), 15 m (bod 2, 4, 6, 8 a 12) 
a 20 m (bod 10). 
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Výsledky výpočtu 
 
Stavební činnost 
Při prováděných zemních či stavebních pracích je nutno dbát na důslednou kontrolu stavu 
zařízení a nářadí, jejich seřízení, vypínání při pracovních přestávkách a snižování počtu 
vozidel jejich vytížením. Také je nutno dbát na omezení doby nasazení hlučných mechanismů 
a jejich méně častější využití. 
 Při prováděných zemních či stavebních pracích během výstavby bude zpracován plán 
organizace nasazení strojů. Je nutno dbát na důslednou kontrolu stavu strojů, jejich seřízení, 
vypínání při pracovních přestávkách a snižování počtu vozidel jejich vytížením. Také je nutno 
dbát na omezení doby nasazení hlučných mechanismů a jejich méně častější využití. 
Za podmínky respektování těchto požadavků lze očekávat splnění příslušných hygienických 
limitů (LAeq = 65 dB v době od 700 do 2100 hod).  
 
Vyhodnocení hluku ze stavební činnosti – hluk z výstavby 
 
Stavební práce budou probíhat pouze v omezeném časovém období – stavba bude řešena po 
omezenou dobu realizace.    
V rámci uvedené stavební činnosti při součtu všech stavebních prací bude hluková zátěž ve 
venkovním chráněném prostoru okolí stavby při součtu vymezených stavebních prací: 
Tabulka č.13 

                          Hluk v době výstavby – stavební  práce 
 
 

Výška 
Přípustná 
hodnota 

Zjištěná hodnota 

Den Den 

 
 

Kontrolní 
bod 

 
(m) LAeq dB(A) LAeq dB(A) 

1 3 65 62,8 
2 15 65 63,6 
3 3 65 61,6 
4 15 65 62,5 
5 3 65 61,7 
6 15 65 63,3 
7 3 65 59,7 
8 15 65 60,1 
9 3 65 55,6 
10 20 65 59,7 
11 3 65 60,8 
12 15 65 62,8 

Nejistota výpočtu + 1,2 dB 
 
Hodnoty chráněného venkovního prostoru vykazují nepřekročení přípustných hodnot dle 
platné legislativy. Pokud hodnoty chráněného venkovního prostoru jsou splněny, hodnoty 
uvnitř chráněných objektů budou rovněž dodrženy. 
 
Hluk z výstavby prokazuje přípustné hodnoty akustického tlaku ve venkovním chráněném 
prostoru okolí stavby ze stavebních prací s ohledem na  údaje uvedené v 10 m pro jednotlivá 
strojní zařízení. 
Ve venkovním chráněném prostoru (hranice parcel chráněných objektů) a u chráněných 
objektů nebude přípustná hodnota hlukové zátěže v době stavby překračovat přípustné 
hodnoty. 
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Provoz obchodního centra 
 
Provoz se předpokládá pouze ve dne (do 20 hod.). 
Navržena jsou opatření vůči objektu č.p. 779 – budova na p.č. 1610/2, 1610/3, 1610/5, 
1610/4, stavba občanského vybavení – protihlukové stěny o délce 25 a 29 m. 
 
Při tomto opatření budou hodnoty hlukové zátěže v chráněném venkovním prostoru 
chráněných objektů následující: 
Tabulka č.14 

Limit  Limit  Zjišt ěná hodnota 
Den Noc Den Noc 

(vzduchotechnika) 

 
Bod 

 
Výška 

(m) 

 LAeq dB  LAeq dB LAeq dB LAeq dB 
1 3 50 40 41,3 28,9 
2 15 50 40 44,6 32,0 
3 3 50 40 30,9 30,1 
4 15 50 40 34,9 33,1 
5 3 50 40 38,0 25,8 
6 15 50 40 40,0 27,9 
7 3 50 40 32,2 25,7 
8 15 50 40 34,5 27,5 
9 3 50 40 32,0 20,2 
10 20 50 40 34,9 22,9 
11 3 50 40 41,1 16,9 
12 15 50 40 43,2 18,2 

Nejistota výpočtu + 1,2 dB 
Přípustnou hodnotou pro hluk z provozu prodejen je pro den LAeq = 50 dB, pro noc 40 dB. 
 
GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IZOFON DEN - PROVOZ OBCHODNÍHO CENTRA 
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Pro referenční bod č.1 byl proveden kontrolní výpočet zahrnující souhrn hlukové situace pro 
výpočtový bod – 3 m: 
Tabulka č.14 
Vliv dopravního hluku LDOP5-2 = 41,0 dB 
Vliv vyzařování budovy prodejny potravin LPP = 17,60 dB 
Vliv vzduchotechniky prodejny potravin LVZ5 = 28,9 dB 
Vliv chladících agregátů LACHL5 = 15,1 dB 
Výsledná průměrná ekvivalentní hladina hluku 2 m 
před okny chráněného objektu 

LAeq,T1 = 41,3dB     < 50   VYHOVUJE 

 
 
Pro chráněný venkovní prostor chráněných objektů jsou zjištěny hodnoty hlukové zátěže 
z provozu obchodního centra (zahrnující provoz na parkovišti, zásobování a 
vzduchotechnická zařízení včetně manipulace se zbožím).  
Jak je patrno z výsledků, nebude vlastní provoz negativně ovlivňovat okolí a nejvyšší 
přípustné hodnoty dle nařízení vlády č.148/2006, o ochraně  zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. 
 
Provoz obchodního centra a veřejné dopravy  
Zahrnuta je doprava na ulici Budovatelská a Sjednocení. Dopravní intenzity zahrnují provoz 
dle sčítání v době 1400 – 1500 dne  18.6.2008 a 1500 – 1600 dne 20.6.2008 – Budovatelská 98 
os.vozidel a 4 nákladní vozidla, Sjednocení 125 osobních vozidel a 5 nákladních vozidel za 
sledovanou dobu. Započten je vždy příjezd a odjezd. 
Tabulka č.15 

 
Bod 

 
Výška 

(m) 

Limit  Zjišt ěná hodnota 

Den Den   
 LAeq dB LAeq dB 

1 3 55 41,8 
2 15 55 45,6 
3 3 55 45,6 
4 15 55 49,5 
5 3 55 42,5 
6 15 55 46,5 
7 3 55 51,7 
8 15 55 53,3 
9 3 55 45,6 
10 20 55 49,7 
11 3 55 50,8 
12 15 55 52,8 

Nejistota výpočtu + 1,2 dB 
Přípustnou hodnotou pro hluk z provozu veřejné dopravy je pro den LAeq = 55 dB. 
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GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IZOFON DEN  - PROVOZ OBCHODNÍHO CENTRA  A  VEŘEJNÉ 
DOPRAVY  - DEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Provoz obchodního centra a veřejné dopravy včetně provozu Penny Marketu 
Zahrnuta je i doprava k části objektu s Policií ČR a parkoviště. Dopravní intenzity zahrnují 
provoz dle sčítání v době 1400 – 1500 dne  18.6.2008 a 1500 – 1600 dne 20.6.2008 – příjezd 
Penny Market 60 os.vozidel a 2 lehké nákladní, započten je příjezd zásobování, příjezd na 
parkoviště Policie – 5 osobních vozidel za sledovanou dobu. Započten je vždy příjezd a 
odjezd. 
Tabulka č.16 

 
Bod 

 
Výška 

(m) 

Limit  Zjišt ěná hodnota 

Den Den   
 LAeq dB LAeq dB 

1 3 55 50,6 
2 15 55 53,0 
3 3 55 45,7 
4 15 55 49,5 
5 3 55 53,1 
6 15 55 53,6 
7 3 55 51,8 
8 15 55 53,6 
9 3 55 51,1 
10 20 55 53,2 
11 3 55 53,4 
12 15 55 53,5 

Nejistota výpočtu + 1,2 dB 
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Přípustnou hodnotou pro hluk z provozu veřejní dopravy je pro den LAeq = 55 dB. 
 
 
GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IZOFON DEN  - PROVOZ OBCHODNÍHO CENTRA, VEŘEJNÉ DOPRAVY a 
PENNY MARKETU - DEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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). 
Sledována byla hluková zátěž zahrnující provoz obchodního centra samostatně (tj. doprava na 
parkovišti, příjezd vozidel k parkovišti, vzduchotechnika a manipulace se zbožím), zátěž 
zahrnující provoz obchodního centra současně s veřejnou dopravou a zátěž zahrnující provoz 
obchodního centra současně s veřejnou dopravou a provozem Penny Marketu, který je 
situován v sousedství navrhovaného obchodního centra (provoz parkoviště, 
vzduchotechniky).  
Referenční body chráněných objektů (chráněný venkovní prostor chráněných objektů) byly 
zvoleny ve směru k navrhované stavbě obchodního centra ve výšce 3 a 15 m a v jednom bodě 
ve výšce 20 m.  
V zájmovém území nezhorší provoz obchodního centra neúměrně hlukovou zátěž vzhledem k 
chráněnému venkovnímu prostředí chráněných objektů ve vztahu k dodržení přípustných 
hodnot dle nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací.  
Na základě zjištěných hodnot je možné konstatovat, že provozem obchodního centra na 
základě uplatněných hodnot hlukové budou  dodrženy limity hluku pro chráněné objekty dle 
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nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, tj. 
pro den 50 dB a pro noc 40 dB, provoz prodejny potravin nebude hlukovou zátěží překračovat 
v místech s chráněnými objekty v chráněném venkovním prostoru. Tento závěr je možné 
garantovat za předpokladu uplatnění navrhované protihlukové stěny ve směru k objektu č.p. 
779 – budova na p.č. 1610/2, 1610/3, 1610/5, 1610/4, stavba občanského vybavení. 
 
Při započtení dopravní zátěže souvisejících dopravních tras  (veřejná doprava)  budou  ve 
zvolených referenčních bodech  dodrženy přípustné hodnoty dle  nařízení vlády č.148/2006 
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, tj 55 dB pro den. 
 
Vzhledem k bezprostřední návaznosti na objekt Penny Marketu, bylo samostatně provedeno 
posouzení včetně provozu tohoto objektu (provoz parkoviště, stacionární zdroje hluku) včetně 
navrhovaného obchodního centra. Přípustné hodnoty budou v případě realizace protihlukové 
stěny dodrženy.  
 
Po realizaci záměru v území bude tento předpoklad ověřen po ustálení dopravních 
charakteristik měřením. 
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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 
 
Území, v němž je situována stavba obchodního centra je umístěna poblíž centrální části města 
Studénka mezi ulicí Budovatelská a obchodním domem Kotvice.  
Studénka nemá přirozené historické centrum, téměř polovina obyvatel bydlí v sídlišti, 
navazujícím na bývalé Butovice, kde je i správní centrum města. Toto správní centrum je 
situováno severovýchodně od zájmové lokality.  
Jihovýchodně je situována zahrádkářská kolonie a jihozápadně sportovní areál, situovaný za 
ulicí Budovatelská, ze strany severozápadní je situována stavba domu s pečovatelskou 
službou, ze strany severovýchodní s nezastavěným pozemkem, územním plánem vymezeným 
k další zástavbě centra. Pozemek, na němž je stavba navržena, je z největší části evidován 
jako orná půda.  
V návrhu opatření řešících možné vlivy záměru v prostředí, stanovení přípustných hodnot pro 
jednotlivé složky životního prostředí a podmínek pro zabezpečení eliminace negativních vlivů 
je zřejmá možnost provozu obchodního centra bez negativních vlivů na okolní prostředí.  
 
 
1.2 Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů  
 
Přímo zájmové území, v němž je připravována stavba obchodního centra není územím, 
v němž by umístění předmětného záměru znamenalo nevratitelný vliv na přírodní zdroje, 
jejich kvalitu nebo schopnost regenerace.  
Předmětné území není územím s trvalými přírodními zdroji. Vzhledem k blízkosti CHKO 
Poodří byla věnována území zvýšená pozornost (např.odvedení dešťových vod).  Záměr  není 
řešením, které by nad přijatelnou míru mělo nevratitelný vliv působení na přírodní zdroje, 
jejich kvalitu a schopnost regenerace.  
Objekt se nenalézá v chráněné oblasti přirozené akumulace vod ve smyslu příslušné 
legislativy.  
 
Realizací úprav předmětné lokality nebude narušena kvalita a schopnost regenerace území.  
 
 
1.3  Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností   
 
- na územní systémy ekologické stability 
Zájmové území je situováno mimo tah územních systémů ekologické stability.  
 
- na zvláště chráněná území 
Stavba se nenachází ve zvláště chráněném území ve smyslu zák. ČNR č. 114/92 o ochraně 
přírody a krajiny.  
Nejblíže situované chráněné území je CHKO Poodří, v rámci CHKO Poodří se nachází 
přírodní rezervace - PR Kotvice a PR Koryta, ve větší vzdálenosti v rámci CHKO Poodří jsou 
situovány PR Bartošovický luh a PR Rákosina.  
Žádná z uvedených chráněných území nebudou záměrem dotčena ani ovlivněna.  
 
- na území přírodních parků  
Předmětné území není součástí přírodního parku. 
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- na významné krajinné prvky  
Přímo zájmová lokalita nezahrnuje žádný registrovaný významný krajinný prvek. 
V lokalitě se nevyskytují významné chráněné prvky chráněné ve smyslu zákona  
č.114/1992 Sb. - niva vodoteče, lesní porost apod.  
 
- území NATURA 2000 – ptačí oblast, evropsky významné lokality 
Předmětné území není situováno v lokalitě, která by byla zařazena do programu Natura 2000 
jako významná ptačí lokalita nebo evropsky významná lokalita.  
Nejblíže se nachází pSCI a SPA Poodří.  
Ochrana pSCI Poodří (kód: CZ0814092) vyplývá z nařízení vlády č. 132/2005 Sb., rozloha 
pSCI je 5.235,02 ha. Větší část pSCI Poodří je součástí SPA Poodří.  
Ochrana SPA Poodří (kód: CZ0811020) vyplývá z nařízení vlády nařízení vlády č. 25/2005 
Sb., rozloha SPA je 8.063,04 ha. 
 
- na území historického, kulturního nebo archeologického významu 
První dochované dokumenty o osídlení obcí jsou již ze 14. století. V období svého vzniku 
byla obě sídla česká, ale po období tzv. velké kolonizace se začíná v Butovicích projevovat 
převaha německých osadníků. Významným datem v dějinách obou obcí byl 12. prosinec 
1900, kdy byla do firemního rejstříku zapsána akciová společnost pod názvem „Staudinger 
Waggonfabrik A. G.“ (Studénská továrna na vagóny). Bohatá historie podniku od počátku do 
konce je zdokumentována ve Vagonářském muzeu v Novém zámku ve Studénce. 
K chráněným kulturním památkám ve Studénce patří budovy starého a nového zámku. K 
dalším pamětihodnostem patří církevní památky a kostely. První bezpečná zpráva o kostele v 
Butovicích je z roku 1434. V 18. století byl na místě dřevěného kostela postaven barokní 
kostel Všech svatých, který je chráněnou památkou. 
V sousedství kostela Všech svatých se nachází zajímavá památka z poloviny 19. století, kaple 
sv. Anny. K dalším pamětihodnostem Studénky patří např. kostel sv. Bartoloměje, zámecká 
brána, kamenný kříž..  
Zájmové území je mimo území historického a kulturního významu, nenalézají se zde objekty 
historického významu. 
 
- archeologická naleziště 
V oblasti je možné očekávat archeologická naleziště, bude postupováno  v souladu s ust. §22 
a 23 zák.č. 20/1987 Sb. v platném znění.  
 
- na území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží) 
Zájmová lokalita je situována na území, které neznamená zátěž nad únosnou míru vzhledem 
k typu využití ve stávající lokalitě.  
V rámci přípravy plochy pro stavbu byl proveden pro stavební pozemek ekologický audit. 
Audit vyhotovila firma GEOVA s.r.o. v 05/2008 (Obchodní centrum Studénka – průzkum 
znečištění geoprostředí, Ekologický audit stavební plochy, GEOVA s.r.o.).  
Firma provedla průzkumné vrtné práce za účelem odebrání vzorků zastižených zemin a 
materiálů v místě vrtaných sond včetně vzorků podzemní vody pro zjištění míry znečištění 
geoprostředí v území připravované stavby. Výsledkem je posouzení znečištění zemin a 
materiálů, tvořících půdní pokryv a přímé podloží  navrhované stavby. Včetně posouzení 
znečištění podzemních vod v dané lokalitě.  
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Orientační situace vrtů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyhodnocení analýz směsného vzorku zemin 
Tabulka č.17 
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Vyhodnocení analýz vzorku podzemních vod 
Tabulka č.18 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Zjištěné hodnoty koncentrací posuzovaných kontaminantů v zeminách (půdní pokryv) dle 
výsledků analytického rozboru nepřekračují kritérium A Metodického pokynu MŽP ČR 
v žádném posuzovaném ukazateli. Zeminy lze charakterizovat jako neznečištěné.  V ploše 
uvažované stavby se nacházejí podzemní vody jako mírně znečištěné.  
Podzemní vody v dané lokalitě zastižené realizovaným vrtem S2 lze obecně charakterizovat 
jako mírně znečištěné, zjištěné znečištění v ukazateli Cr nelze považovat za významné. Při 
realizaci stavby a výkopových pracích nedojde k okamžitému znečištění do spodních vrstev 
horninového prostředí až do podzemních vod. Toto tvrzení je dáno malou propustností 
sprašových hlín. 
 
 
2.   Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které    
      budou pravděpodobně významně ovlivněny  
 
Při přípravě realizace doprovodné komunikace byly při přípravě záměru sledovány následující 
složky životního prostředí, které by mohly být ovlivněny: 
 
 
2.1 Vlivy na obyvatelstvo             
 
Základní kriteria pro posouzení míry nebo možnosti ovlivnění této skutečnosti jsou 
dokladována. Možné přímé a nepřímé vlivy na obyvatelstvo je možno charakterizovat 
s ohledem na jednotlivé složky životního prostředí ve vztahu k obyvatelstvu a z hlediska 
časového rozložení záměru (po dobu stavby a v době po ukončení realizace stavby.     

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

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

- Celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost 
narušení faktorů pohody pro obyvatele nejblíže situovaných objektů bydlení a zabezpečil 
dopravní obslužnost území.  
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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                                                              
 
Po klimatické stránce patří území do oblasti mírně teplé až teplé (MT10), vlhké, s mírnou 
zimou (Quitt 1971). Atmosférické srážky se pohybují v rozmezí 708−740 mm/rok a průměrná 
roční teplota vzduchu dosahuje 8°C. Délka vegetačního období se pohybuje v rozmezí 
140−160 dnů, roční průměrná oblačnost 60 %. Průměrné teploty vegetačního období 
14−16°C, průměrné srážky vegetačního období 400−500 mm, průměrná celková výška sněhu 
spadlého za rok 75 - 100 cm, průměrný úhrnný roční výpar: 450−500 mm (ČHMÚ, Ostrava). 
 
Ovzduší a klima předmětného území nebude negativně ovlivněno nad únosnou mez, jak je 
uvedeno již výše a dokladováno rozptylovou studií uvedenou v části F. Doplňující údaje 
tohoto oznámení.   Záměr je možné považovat pro dané území za únosný.  
 
 
Větrná růžice 
 
Podklady (průměrná větrná růžice) byly získány od ČHMÚ Praha v podobě 5 tříd stability a  
3 rychlostech větru pro Studénku ve výšce 10 m nad povrchem země, jak vyžaduje zmíněná 
metodika v bodě 2.0. 
 
 
Celková průměrná větrná růžice lokality Studénka : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabulka č.19 

m.s-1 N NE E SE S SW W NW Calm Součet 
1,7   3,48   5,68   2,65   1,91   5,61   6,03   3,17   1,15  13,55   43,23 
5,0  7,42   6,91   1,07   0,93   5,69 17,38   6,26   2,06    47,72 

11,0   0,94   0,50   0,04   0,08   1,53   4,32   1,37   0,27     9,05 
Součet  11,84  13,09   3,76   2,92  12,83 27,73  10,80   3,48  13,55  100,00 

 
 

Dle údajů z Informačního systému kvality ovzduší ČR je ve Studénce měřící stanice 
s měřením imisních koncentrací. Výsledky měření v roce 2007 na stanici ČHMÚ č. 1074 
Studénka byly pro suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 169,7 µg/m3 
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a   průměrná roční koncentrace 35,3 µg/m3 , pro oxid dusičitý (NO2) maximální hodinová 
koncentrace 92,2 µg/m3,  pro oxid dusičitý (NO2) průměrná roční koncentrace 16,0 µg/m3. 
Stavební úřad Městského úřadu Studénka je uveden ve Věstníku MŽP č. 4/2008 (Sdělení 
odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší - vymezení oblastí se zhoršenou 
kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2006) jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší pro 
imise suspendované částice PM10 - průměrná denní a roční koncentrace na ploše 100 % a  
75,6 % obvodu a imise benzo(a)pyrenu - průměrná roční koncentrace na ploše 65,1 % obvodu 
pro ochranu zdraví lidí.  
 
 
2.3 Voda  
                                                                              
Z hydrologického hlediska je významným ukazatelem situování trasy na říční terase Odry. 
Území je součástí rozvodnicového systému podzemních vod, který napájí pramennou zónu 
podél pravé říční terasy Odry v CHKO Poodří. V hloubce 2,4-3,5 m pod povrchem se nachází 
štěrkovité sedimenty o mocnosti 4,1-5,2 m. Tyto sedimenty říční terasy představují významný 
kolektor podzemní vody. Hladina podzemní vody se pohybuje v rozmezí 4-5 m p.t., některé 
prameny uvádí cca 7 m.  Podložní miocénní sedimenty tvoří prakticky rovinný reliéf 
v nadmořské výšce od 247,2 do cca 252,8 m n.m., což je významným prvkem pro směr a spád 
hladiny podzemní vody. Dotace štěrkového kolektoru vodou se děje převážně ze srážek. 
Štěrky jsou následně odvodňovány množstvím pramenů a pramenních linií vyvěrajících u 
paty terasového svahu v celé jeho délce. 
 
Kvalita povrchové vody není v zájmovém území sledována. Nejbližší monitorovací stanice je 
v obci Košatka (stanice číslo 1165) na řece Lubině před soutokem s Odrou Další 
monitorovací stanice se pak nacházejí v obci Kunín (stanice číslo 1159 a 1164) a na řece Odře 
a Jičínce. 
Zájmová lokalita není součástí zátopového (inundačního) území.  
Posuzovaná lokalita se nenalézá v chráněné oblasti přirozené akumulace vod, ani v 
ochranných pásmech zdrojů povrchových či podzemních vod. Povrchová voda v lokalitě není 
využívána k pitným účelům.  
Sledována byla situace vzhledem k blízkosti CHKO Poodří a zejména odvedení vod do 
kanalizace a zjištění, že nelze vody zasakovat přímo v lokalitě byla zvolena retenční nádrž, 
s níž Správa CHKO  souhlasila (viz. Předběžné stanovisko, zn.: 0990/PO/2008 z 9.6.2008). 
 
 
2.4 Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje                                                                                    
 
Geomorfologicky náleží území k Ostravské pánvi (Demek 1987). Z hlediska geologických 
poměrů je zájmové území řazeno k oblasti Západních vněkarpatských sníženin, celku 
Moravské brána, podcelku Oderská brána a okrsku Bartošovická pahorkatina. Podloží je 
tvořeno terciérními sedimenty mořské geneze, které jsou deponovány na horninách slezského 
příkrovu. V povrchové vrstvě se nachází předkvartérní poloskalní zvětralé horniny. Kvartérní 
sedimenty jsou tvořeny holocenními fluviálními sedimenty říční terasy Odry. Terasa je v 
bazální vrstvě budována písčitými a štěrkovými vrstvami s různým podílem peletické frakce. 
Bazální štěrky jsou překryty vrstvou hlín půdního typu luvické pseudogleje (Weissmannová et 
al. 2004). Hojně jsou v dané lokalitě zastoupeny sprašové hlíny, které překrývají v různě 
mocných vrstvách starší geologické formace a horniny kulmu, resp. karpatského flyše.  
 
Na dotčeném pozemku byl proveden inženýrskogeologický průzkum Ing. L. Vlkem 
v 02/2008. Lokalita je tvořena třetihorními sedimenty čelní hlubiny v předkvartérním 
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podložím, které zahrnuje šedé vápnité jíly shora tuhé a hlouběji pak pevné konzistence, místy 
s laminami a vložkami prachovitého písku. Na toto podloží nasedají fluviální sedimenty, 
tvořené písky a štěrky s příměsí jemnozrnné zeminy. Tyto sedimenty ale místy chybí. 
Fluviální sedimenty jsou překryty sedimenty sálského zalednění, které byly zastiženy ve 
spodních partiích sond. Jedná se o hlíny, jíly s polohami písku a jílovité písky. Jsou 
proměnlivé v zrnitosti i konzistenci v obou směrech. Na ledovcové sedimenty nasedají 
sprašové hlíny, jílovitopísčité hlíny tuhé a pevné konzistence. Povrchovou vrstvu sprašových 
hlín tvoří  soliflukční hlíny, hned pod násypy, jejich konzistence je tuhá i měkká. Povrch 
terénu je dorovnán mocnými násypy hlíny a stavebních zbytků. Mocnost je 1,1 až 4,0 m.  
Hladina podzemní vody v první zvodni je vázána na průlomový kolektor pluviálních písků a 
štěrků, nepravidelně se může vyskytovat také v sedimentech sálského zalednění. Hladina 
podzemní vody není tvořena plošně díky proměnlivosti v zrnitosti a propustnosti. Hladina 
byla naražena v hloubce 7,8 až 8,7 m pod povrchem terénu a po ustálení vystoupila o 0,8 až 
1,3 m výše, výjimečně se ustálila 0,6 m pod povrchem. V plytších sondách nebyla podzemní 
voda naražena. Vzhledem k mocnosti násypů je možno očekávat výskyt přítoků ze stěn 
výkopů stavebních jam, infiltrované při vydatnějších klimatických srážkách. Podzemní voda 
byla zastižena také v prachovitěpísčitých vložkách, ze kterých přítok vody postupně slábne. 
Dle laboratorních rozborů je agresivita prostředí podzemní vody na ocel velmi vysoká svou 
vodivostí a obsahem agresivního CO2, střední obsahem SO3+Cl, a zvýšená svým pH. Vůči 
betonovým konstrukcím je agresivita slabá, díky pH a střední obsahem agresivního CO2. Na 
základě průzkumu je možné charakterizovat základové poměry v lokalitě jako složité. Pokud 
bude navrhovaný objekt patřit mezi objekty s náročnou konstrukcí, je při návrhu základů 
nutno postupovat po dle zásad 3. geotechnické kategorie. V profilu od hloubky 8,90 – 10,2 m 
se pod povrchem nachází vápnité neogenní jíly tuhé konzistence až do hloubky 10 – 11 m. 
Nad nimi jsou málo mocné fluviální sedimenty sálského zalednění, typické proměnlivostí, 
jsou to hlíny až jílovité písky konzistence tuhém,  ve zvodnělých polohách měkké. Nejvyšší 
část profilu tvoří sprašové hlíny a soliflukční hlíny. Povrch terénu až do ověřené hloubky 4,0 
m pod povrchem tvoří antropogenní různorodé násypy, místy zvodnělé infiltrovanou vodou. 
Tyto násypy jsou nevhodné pro plošné založení těžších objektů a objektů náchylných na 
nerovnoměrné sedání. V případě plošného založení je nutno odebrat násypy až na povrch 
sprašových hlín a nahradit je roznášecím polštářem z hutněného štěrku. Při otevřeném výkopu 
ale bude docházet ke komplikacím s infiltrovanou vodou, kterou je třeba odvádět drenáží. 
Hladina spodní vody je závislá na klimatických srážkách. Sprašové hlíny jsou zeminy 
namrzavé a rozbřídavé, po provedení spodních konstrukcí je třeba základy zasypat a provést 
zhutnění, aby nedošlo k průsaku srážkových vod. Vhodné je založit projektovaný objekt 
hlubinným způsobem, objekt založit tak, aby nedošlo vlivem nového přitížení v podzákladí 
k sednutí přilehlých stávajících konstrukcí sousedního objektu. Sklon dočasných výkopů do 
hloubky 3,0 m nad hladinou spodní vody je možno provést v poměru 1 : 1 pro hlinité násypy, 
sprašové hlíny a jílovitý písek 1 : 0,5. 
Dle ČSN jsou násypy vyskytující se v lokalitě nevhodné pro násypy a podloží cest a 
parkovišť. Svrchní část rostlého geologického profilu je nevhodná až málo vhodná pro 
násypy, z hlediska podloží komunikací je možno je zařadit do skupiny zemin VII až X. 
 
Půda 
Stavbou dojde k záboru zemědělského půdního fondu.  
Ovlivněno bude stávající využití  půdy k zemědělským účelům, dojde ke skrývkám kulturních 
zemin, jejich využití a uplatnění v prostoru vymezeném dotčených orgánem ochrany půdního 
fondu.   
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Základní půdní charakteristiky 
Základním ukazatelem hodnocení kvality půd jsou bonitní půdně ekologické jednotky (BPEJ) 
jako nezbytná součást pedologických charakteristik.  
 
Jednotky BPEJ jsou označeny pětimístným kódem (1. číslo označuje klimatický region, 2. a 3. 
číslo, t.j. dvojčíslí označuje příslušnost k hlavní půdní klimatické jednotce (HPJ), 4. číslo 
vyjadřuje svažitost pozemku a jeho expozici, 5. číslo udává poměr hloubky a skeletovitosti 
půdního profilu). 
 
Základní hodnotové ukazatele jsou stanoveny dle přílohy k zákonu ČNR č. 334/1992 Sb. 
(Sazebník odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu). 
 
Bonitní půdně ekologické jednotky u půd trvalého záboru 
 
Zájmové území náleží do následujícího BPEJ :   

6.43.00 
 
Základní charakteristika hlavních půdních jednotek 
 
43 Hnědozemě ilimerizované oglejené a ilimerizované půdy půdy oglejené na sprašových hlínách, 

středně těžké, bez štěrku, náchylné k dočasnému zamokření 
 
K přesnějšímu určení kvality zemědělských půd slouží zařazení půd do tříd ochrany  
(I až V, nejlepší jsou půdy I. třídy ochrany) - dle ”Metodického pokynu odboru ochrany lesa a 
půdy Ministerstva životního prostředí ČR z 1.10.1996, č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy 
ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.” 
 
Z hlediska zařazení bonitních půdně ekologických jednotek do tříd ochrany zabírané 
zemědělské půdy pro zájmové území platí:         
 

6.43.00 I.třída ochrany 
 
Do I.třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které jsouo půdy vysoce chráněné, jen 
podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování jen podmíněně zastavitelné. 
Prověření možnosti  zástavby na uvedených půdách bylo provedeno v rámci vyhodnocení 
záboru půdy při zpracování územně plánovací dokumentace a posouzena možnost zástavby na 
této půdě. Záměr je v souladu s územním plánem města. 
 
Horninové prostředí a přírodní zdroje nebudou záměrem souvisejícím se stavbou ovlivněny. 
 
 
2.5  Flóra, fauna a ekosystémy                                                                    
 
Podle biogeografického členění ČR náleží oblast k Hercynské podprovincii – rozhraní mezi 
Pooderským bioregionem, 2.4 a Podbeskydským bioregionem, 3.5 (Culek 1996). Zájmové 
území je součástí fytogeografické oblasti mezofytikum, fytogeografického obvodu karpatské 
mezofytikum a fytogeografického okresu 83. Ostravská pánev (Skalický 1988). 
Podle geobotanické rekonstrukce (Neuhäuslová et al. 1998) je vegetace daného území 
charakterizována jako vegetace dubohabrových hájů (Carpinion betuli).  
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Aktuální stav uvedené geobotanické rekonstrukci neodpovídá. Významnou měrou se na 
přeměně vegetace podílí zemědělská činnost a rozvoj dopravní infrastruktury regionu. 
V krajině se střídají se zemědělské pozemky (louky, orná půda) a drobnější lesní remízky.  
 
Podle zoogeografického členění naleží zájmová lokalita do provincie listnatých lesů, v níž leží  
východní hranice mezi úsekem (distriktem) českým a podkarpatským. Fauna širšího regionu 
je poměrně bohatá, její pestrost je dána jednak zachovalostí přírodního prostředí, jednak 
geografickou polohou (míšení polonských, západokarpatských a hercynských prvků) (Buchar 
1983, Culek et al. 1996). 
 
Při přípravě lokality vymezené pro vedení trasy doprovodné komunikace bylo provedeno 
posouzení předmětné lokality s ohledem na sledování výskytu flory a fauny v předmětném 
území.  
Po provedeném průzkumu přímo pro zájmovou lokalitu je možné jednoznačně konstatovat, že 
v území lokality vzhledem k jejímu situování se v území nenacházejí žádné druhy flory nebo 
fauny chráněné ve smyslu ustanovení Zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny a prováděcí  vyhlášky č. 395/1992 Sb. MŽP ČR.  
 
Výčet druhů determinovaných v území při biologickém průzkumu 
 
E3 Stromové patro 
 
Acer platanoides (javor mléč), Betula verrucosa Ehrh. (bříza bradavičnatá), Pinus nigra 
(borovice černá), Picea abies (smrk ztepilý), Populus nigra L. (topol černý), Quercus robur 
(dub letní), Thuja (zerav). 
 
E1 Bylinné patro:  
 
Determinovány byly následující druhy bylinného patra: Aegopodium podagraria (bršlice kozí 
noha), Agropyron repens (pýr plazivý), Agrostis stolonifera (psineček výběžkatý), Agrostis 
tenuis (psineček tenký), Agrimonia eupatoria (řepík lékařský), Achillea millefolium (řebříček 
obecný), Ajuga reptans (zběhovec plazivý), Alchemilla  vulgaris (kontryhel obecný), 
Alopecurus pratensis (psárka luční), Arthemis (rmen), Bellis perennis (sedmikráska 
chudobka), Capsella bursa pastoris (kokoška pastuší tobolka), Cardamine pratensis (řeřišnice 
luční), Dactylis glomerata (srha říznačka), Elytrigia reensp (pýr plazivý) (ens), Equisetum 
arvense (přeslička rolní), Fumaria officinalis (zemědým lékařský), Galium aparine (svízel 
přítula),Geranium robertianum (kakost krvavý), Glechoma hederacea (popenec 
břečťanovitý), Chrysanthemum leucanthemum (kopretina bílá), Lolium perenne (jílek 
vytrvalý), Phleum pratense (bojínek luční), Pimpinella saxifraga (bedrník obecný), Plantago 
media (jitrocel prostřední), Poa pratensis (lipnice luční), Polygonum aviculare (rdesno ptačí), 
Poa annua (lipnice roční), Potentilla anserina (mochna husí), Ranunculus arvensis 
(pryskyřník luční), Stelaria holostea (ptačinec velkokvětý), Symphytum officinale (kostival 
lékařský), Taraxacum officinale (tařice lékařská), Thlaspi arvense (penízek rolní), Trifolium 
pratense (jetel luční), Tussilago farfara (podběl lékařský), Urtica dioica (kopřiva dvoudomá), 
Veronica chamaedrys (rozrazil rezekvítek). 
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Fauna 
Z hlediska ornitofauny se v území vyskytují druhy s velmi širokou ekologickou valencí, 
většina druhů je vázána na prostředí náletových dřevin a keřových porostů, ale i polní 
monokultury, lesní prostředí a lidská obydlí. V případě realizace záměru nedojde k zániku  
hnízdních biotopů. Trasa je vedena především agrocenózou, pravidelně obdělávanou. Většina 
druhů hnízdících v tomto prostředí snadno zahnízdí v okolí, efektivními se jeví některé 
kompenzační opatření (výsadba keřů a dřevin), které zaniklá hnízdní prostředí mohou 
nahradit. 
 
Sledováni byli: 
bažant obecný Phasianus colchicus, budníček menší Phylloscopus collybita, budníček větší 
Phylloscopus trochilus, havran polní Corvus frugilegus, holub domácí Columba livia, holub 
hřivnáč Columba palumbus, hrdlička divoká Streptopelia, jiřička obecná Delichon urbica, 
káně lesní Buteo buteo, konopka obecná Carduelis cannabina, králíček obecný Regulus 
reguluj, kukačka obecná Cuculus cancoru, linduška lesní Anthus trivialit, mlynařík 
dlouhoocasý A.caudatus, pěnice černohlavá Sylvia atricapilla, pěnice hnědokřídlá Sylvia 
communis WL, pěnice pokřovní Sylvia curruca, pěnice slavíková Sylvia borin, pěnkava 
obecná Fringilla coelebs, pěvuška modrá Prunella modularit,poštolka obecná Falco 
tinnunculus, racek bělohlavý Larus cachinnans, racek bouřní Larus canus, racek chechtavý 
Larus ridibundus, racek stříbřitý Larus argentatus, rákosník obecný Acr. Cirpaceus, rákosník 
proužkovaný Acr. Schoenobaen, rehek zahradní Phoen. Phoenicurus, skřivan polní Alauda 
arvensis, střízlík obecný Troglodytes troglodytes, sýkora babka Parus palustris, sýkora 
koňadra Parus major, sýkora modřinka Parus caeruleus, sýkora parukářka Parus cristatus, 
sýkora uhelníček Parus ater, šoupálek dlouhoprstý C. familiaris, šoupálek krátkoprstý 
C.brachydactyla, špaček obecný Sturnus vulgarit, vrabec domácí Passer domesticus, vrabec 
polní Passer Montanu. 
 
Ostatní obratlovci:  
bělozubka šedá Crocidura suaveolens, hraboš mokřadní Microtus agrestis, hraboš polní 
Microtus, ježek východní Erinaceus concolor, ježek západní Erinaceus europaeus, kočka 
domácí Felis domestica,  krtek obecný Talpa europaea, myš domácí Mus musculus, myšice 
křovinná Apodemus sylvaticus, myšice temnopásá Apodemus agar, potkan Rattus norvegicus,  
 
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).   
Údaje je možné dokladovat, jak je uvedeno výše, mimo vlastní průzkum rovněž na základě 
stanovení aktuálního stavu krajiny v rámci zpracování generelu ÚSES a při ochranářském 
mapování (prováděném po delší časový úsek), kdy byla provedena podrobná rekognoskace 
terénu.  
 
 
2.6  Krajina, krajinný ráz           
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Krajinný ráz je kategorií smyslového vnímání, je utvářen přírodními a kulturními prvky, 
složkami a charakteristikami, jejich vzájemným uspořádáním, vazbami a projevy v krajině.  
Hodnocení krajinného rázu se týká především hodnocení prostorových vztahů, uspořádání 
jednotlivých prvků krajiny v určitém prostoru s ohledem na zvláštnost, působivost a 
neopakovatelnost tohoto prostorového uspořádání. 
Každá charakteristika se navenek uplatňuje v prostorových, vizuálně vnímaných vztazích 
krajiny, zároveň také hodnotami vycházejícími z prostorového uplatnění estetických hodnot, 
harmonického měřítka a vztahů v krajinném systému.  
Stavba je situována na okraji stávající zástavby, v jižním směru je situována zahrádkářská  
osada a v jihozápadním směru sportovní centrum. Navrhovaná stavba svým typem bude 
odpovídat  obdobnému objektu, který je v území umístěn – objektu Penny Market. Pro 
odčlenění stávajícího objektu občanské vybavenosti je navržena protihluková stěna, jejíž 
realizace bude mít na odčlenění obou objektů význam nejen  hygienický, ale také estetický a 
lokálně i význam pro ráz území.  
 
Reliéf je dominantní charakteristikou ovlivňující vzhled každé krajiny, vazba krajinné  
typologie na reliéf je velmi silná, neboť základní charakteristiky reliéfu nemohou být 
potlačeny ani výrazně pozměněny činností člověka v krajině. Reliéf zájmového území je 
právě svým situováním a návazností na další liniové stavby a kompletní dopravní systém 
významným prvkem krajinného rázu a znamená nezastupitelný charakterizující prvek v tomto 
území. 
Krajina je prostředím pro život člověka, nese stopy lidské činnosti. Základním prvkem 
hodnocení je tedy člověk a jeho psychické, fyzické a sociální vlastnosti. Harmonické měřítko 
krajiny je tedy dáno harmonickým souladem měřítka prostorové skladby krajiny s měřítkem 
staveb, zařízení případně hospodářské činnosti prvků. 
 
Vlastní stavba je situována v souladu s navazujícími objekty a bude realizována s ohledem na 
ně.  
Regulační podmínky pro objemové řešení stavby jsou obecně stanoveny jen minimálním 
sklonem střech 30o, s odkazem na § 90 písm. b/ zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, 
cíle a úkoly územního plánování, zejména charakter území, s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území. Výška ani základní objem stavby 
nebudou potlačovat tvar stávající sousední zástavby, která je v území různorodá a ve 
výškových hladinách od 2 do 9 podlaží. Výjimku tvoří stávající prodejna Penny Market. 
Stavby jsou s plochými střechami, starší zástavba téměř bez ploch statické dopravy. 
Navrhovaný objekt svým řešením bude rozvíjet nezastavěnou plochu s ohledem na ostatní 
stavby v území a doplnění těchto staveb na odpovídající úrovni.  
Stavba je řešena s ohledem na terénní charakteristiky, nedojde k vytvoření prvku se zvýšenou 
pohledovou charakteristikou.  
 
 
2.7 Hmotný majetek a kulturní památky                                                       
 
Realizací záměru nebude dotčen hmotný majetek. Kulturní památky nebudou stavbou 
dotčeny. 
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2.8 Hodnocení 
 

Tabulka č.20 
Kategorie významnosti Předmět hodnocení 
I. II. III. 

Vlivy na obyvatelstvo  x  
Vlivy na ovzduší a klima  x  
Vliv na hlukovou situaci  x  
Vliv na povrchové a podzemní vody  x  
Vliv na půdu  x  
Vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje   x 
Vliv na floru a faunu    x 
Vliv na ekosystémy   x  
Vliv na krajinu   x 
Vliv na hmotný majetek a kulturní památky  x  

Vysvětlivky:  
I. - složka mimořádného významu, je proto třeba jí věnovat pozornost 

  II. - složka běžného významu, aplikace standardních postupů 
III.- složka v daném případě méně důležitá, stačí rámcové  hodnocení 

 
Složky životního prostředí jsou zařazeny do 3 kategorií podle charakteru záměru, lokality, do 
níž má být záměr umístěn, a podle stavu životního prostředí v okolí realizace záměru. Tabulka 
byla vyplněna po podrobném studiu dané problematiky. 
 
 
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 
 
Možné vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a případné přímé nebo nepřímé vlivy na 
obyvatelstvo je možno charakterizovat:  
 

- z hlediska vlivu znečištěného ovzduší,  
- vlivu hlukové zátěže,  
- produkce odpadů,  
- vlivu na sociální vztahy a psychickou pohodu.  
 

Základní ukazatele pro možnost posouzení a stanovení možnosti ovlivnění realizací záměru 
v území jsou uvedena v tomto oznámení.  
 
Vliv znečištěného ovzduší 
V době výstavby a v době provozu v objektu budou emitovány do volného ovzduší škodliviny 
z provozu dopravních prostředků stavby, při přípravě území pro stavbu, zejména při 
demolicích stávajících objektů a manipulaci se stavebními odpady. Zvýšené emise škodlivin 
vzniknou při přípravě území pro stavbu a při vlastní výstavbě obchodního centra a parkoviště  
především v důsledku vyšší prašnosti, dopravy a provozu stavebních mechanismů. Jedná se o 
zvýšení přechodné, omezené dobou výstavby, která je maximálně zkrácena.  
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Při vlastním provozu souvisejícím s prodejnou potravin budou vznikat emise především 
z provozu dopravy související.  
Na základě hodnot vymezených  zpracovanou rozptylovou studií je možné konstatovat, že 
předmětná stavba a její provoz nebude znamenat překročení limitních hodnot z hlediska 
ovzduší.  
Rozptylová studie imisní situace umožňuje posoudit vliv stavby na okolí z pohledu ochrany 
zdraví lidí. Maximální vypočtený nárůst imisní koncentrace v roce 2010 po realizaci stavby 
„Novostavba obchodního centra Studénka“ v hodnocené lokalitě bude pro suspendované 
částice (PM10) ve výši – maximální denní koncentrace 0,048 µg/m3 a průměrná roční 
koncentrace 0,003 1 µg/m3, pro oxid dusičitý (NO2) maximální hodinová koncentrace 0,095 
µg/m3, pro oxid dusičitý (NO2) průměrná roční koncentrace 0,005 2 µg/m3, benzen průměrná 
roční koncentrace 0,000 79 µg/m3, pro benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 0,000 
002 9 ng/m3. 
Při započtení předpokládaného imisního pozadí hodnocené lokality města Studénka v roce 
2010 a nejvyššího nárůstu imisních koncentrací z realizované stavby „Novostavba 
obchodního centra Studénka“, v místě konkrétní trvalé obytné zástavby (dům na ul. 
Sjednocení 630 nebo ul. Budovatelská 764), budou výsledné imisní koncentrace škodlivin pro 
suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 300,039 µg/m3 a průměrná roční 
koncentrace 42,002 2 µg/m3, pro oxid dusičitý (NO2) maximální hodinová koncentrace 
110,071 µg/m3, pro oxid dusičitý (NO2) průměrná roční koncentrace 18,004 2 µg/m3, benzen 
– průměrná roční koncentrace 3,000 7 µg/m3 a pro benzo(a)pyren průměrná roční koncentrace 
2,000 002 2 ng/m3. 
Tím budou splněny imisní limity pro oxid dusičitý (NO2) a benzen vycházející z nařízení 
vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, v místě trvalé obytné 
zástavby. 
Maximální imisní nárůst vlivem stavby pro suspendované částice (PM10) – denní koncentrace 
bude v místě konkrétní trvalé obytné zástavby (obytný dům na ul. Sjednocení 630) bude  
0,013 % maximálního imisního pozadí roku 2010. Imisní znečištění pro suspendované částice 
(PM10) nepochází jen ze silniční dopravy, ale významný vliv má průmyslová výroba 
Ostravska a dále lokální topeniště na pevná paliva. 
Maximální imisní nárůst pro suspendované částice (PM10) – roční koncentrace bude v místě 
konkrétní trvalé obytné zástavby 0,005 % maximálního imisního pozadí roku 2010. 
Maximální imisní nárůst pro benzen – průměrná roční koncentrace bude v místě konkrétní 
trvalé obytné zástavby 0,000 1 % průměrného imisního pozadí roku 2010.  
Dle zpracovatele rozptylové studie je možno konstatovat splnění všech podmínek a 
doporučuje vydat povolení orgánu ochrany ovzduší podle § 17 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., 
o ochraně ovzduší  a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Vliv hlukové zátěže  
Zhodnocena byla hluková zátěž vzniklá provozem obchodního centra, která uvádí, že na 
základě zjištěných hodnot  nebudou chráněné objekty v předmětném území hlukovou zátěží 
dotčeny nad přípustnou úroveň.   
Sledována byla hluková zátěž zahrnující provoz obchodního centra samostatně, zátěž 
zahrnující provoz obchodního centra současně s veřejnou dopravou a zátěž zahrnující provoz 
obchodního centra současně s veřejnou dopravou a provozem Penny Marketu, který je 
situován v sousedství navrhovaného obchodního centra včetně provozu části tohoto objektu 
náležející Policii ČR. 
V zájmovém území nezhorší provoz obchodního centra neúměrně hlukovou zátěž vzhledem k 
chráněnému venkovnímu prostředí chráněných objektů ve vztahu k dodržení přípustných 
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hodnot dle nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací.  
Na základě zjištěných hodnot je možné konstatovat, že provozem obchodního centra na 
základě uplatněných hodnot hlukové budou  dodrženy limity hluku pro chráněné objekty dle 
nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, tj. 
pro den 50 dB a pro noc 40 dB, provoz prodejny potravin nebude hlukovou zátěží překračovat 
v místech s chráněnými objekty v chráněném venkovním prostoru. Tento závěr je možné 
garantovat za předpokladu uplatnění navrhované protihlukové stěny ve směru k objektu  
č.p. 779 – budova na p.č. 1610/2, 1610/3, 1610/5, 1610/4, stavba občanského vybavení, která 
je objektem s pečovatelskou službou a vyžaduje zvýšenou pozornost. 
Při započtení dopravní zátěže souvisejících dopravních tras  (veřejná doprava)  budou  ve 
zvolených referenčních bodech  dodrženy přípustné hodnoty dle  nařízení vlády č.148/2006 
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Vzhledem k bezprostřední návaznosti na objekt Penny Marketu, bylo samostatně provedeno 
posouzení včetně provozu tohoto objektu (provoz parkoviště, stacionární zdroje hluku) včetně 
navrhovaného obchodního centra. Přípustné hodnoty budou v případě realizace protihlukové 
stěny dodrženy.  Zvýšenou potřebu vykazuje potřeba kázně zejména ze strany zásobování 
v ranních hodinách. 
 
Vliv produkce odpadů 
Odpady zařazené mezi odpady nebezpečné budou umístěny před předáním oprávněné firmě 
ve vymezeném prostoru, svoz a zneškodnění bude zajišťovat specializovaná firma.  
 
Vliv na sociální vztahy, psychickou pohodu a pod. 
Sociální vztahy ani psychická pohody v předmětném území nebude narušena. 

 
Odhad zdravotních rizik pro exponované obyvatelstvo  

Identifikace nebezpečnosti 
Na základě rozboru toxikologických dat o jednotlivých identifikovaných škodlivinách, na 
základě porovnání hmotnostních toků, na základě předpokladu imisní zátěže v okolí realizace 
záměru byly hodnocením zdravotních rizik sledována produkce škodlivin.  
Pro NOx byly pro posouzení možnosti ovlivnění převzaty publikované údaje ze „Směrnice pro 
kvalitu ovzduší v Evropě,  Část III  Anorganické škodliviny - oxid dusičitý“. V tomto  
materiálu byla akutní odezva pozorována u bronchitiků při inhalaci trvající 5 minut při 
koncentraci 2 820 µg.m-3 NO2, změny  plicních funkcí byly u zdravých osob pozorovány při 
koncentracích vyšších než l 880 µg.m-3 NO2 a u osob nemocných astmatem byly změny 
vyvolány koncentracemi vyššími než 900 µg.m-3 NO2. Nejcitlivější skupina z hlediska 
expozice NO2 jsou astmatici a bronchitici, u nichž se náchylnost k astmatickým projevům 
objevuje při 1 až 2 hodinové expozici koncentrací NO2 v rozmezí 375 - 565 µg.m-3.  
Uvedené hodnoty v zájmovém území nebudou dosahovány. 
Tuhé znečišťující látky vyvolávají změnu  funkce a kvality řasinkového epitelu v horních 
dýchacích cestách, což může vyvolávat  hypersekreci bronchiálního hlenu a snížení 
schopnosti dýchacího systému a vytvoření podmínek  pro vznik zánětlivých změn v důsledku 
bakteriální nebo virové infekce. Akutní zánětlivé postižení  často přechází  do fáze chronické   
- vznik chronické bronchitidy s následným postižením oběhového  systému. Vyšší výskyt 
těchto postižení je možné sledovat u rizikových skupin populace tj. dětská populace, staří  lidé 
a lidé s nemocemi dýchacího a  srdečně cévního systému. Přípustné imisní koncentrace podle 
hygienických, zdravotně zdůvodněných norem a právních norem jsou následující:  IHk (Kmax) 

- 500  µg.m-3, IHd (Kd) - 150  µg.m-3, IHr (roční průměrná koncentrace) - 60  µg.m-3 . 
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Uvedené hodnoty v zájmovém území nebudou dosahovány. 
 

Hluk  
Při hodnocení působení hluku na organismus mají nepříznivý vliv spíše projevy  
nespecifického účinku hluku na organismus než primární působení na sluchový orgán. Jde o 
obecnou odpověď organismu cestou centrální nervové soustavy a vegetativního nervového 
systému na hlukovou zátěž. Konečné projevy lze sledovat v kardiovaskulárním systému, 
dýchacím systému, centrálním nervovém systému a imunitním systému.  
Hodnoty hluku, pod kterými u průměrné populace nebyly pozorovány nepříznivé zdravotní 
projevy (dle epidemiologické studie - TNO, 1994) 
 
Z následující tabulky a uvedených výsledků hlukové studie je zřejmé, že celková hluková 
expozice chráněných prostor obytných domů za současného stavu zasahuje do pásma mírného 
obtěžování hlukem.  
Tabulka č.21 

Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže – den (LAeq, 6-22 h ) 

dB(A) Nepříznivý účinek 

< 50  50-55  55-60 60-65  65-70  70+ 
Sluchové  
Postižení ¤  

      

Zhoršené osvojení řeči a čtení u 
dětí   

      

Ischemická choroba srdeční        

Zhoršená komunikace řečí       

Silné obtěžování 
 

      

Mírné obtěžování 
 

      

¤ přímá expozice hluku v interiéru  

 

Informace vyplývající ze vztahu dávky a účinku jsou využity v oblasti prevence hluku a to pro 
stanovení  nejvýše přípustných hodnot hluku.  

Hodnoty hlukové zátěže v zájmovém území způsobené provozem obchodního centra nebudou 
nepřekračovat maximální povolenou hranici, jak je zřejmé z výsledků uvedených v hlukovém 
posouzení v předchozí části. Hodnot uvedených v způsobující nepříznivý zdravotní projev na 
obyvatelstvu nebude dosaženo.  
 
Dle předpokládaných závěrů nebude hodnot souvisejících s odezvou na organismus obyvatel 
dosahováno, realizace posuzovaného záměru v území bude možná bez nadměrného ovlivnění 
okolních antropogenních systémů.  
 
Sociální, ekonomické důsledky 
Vlastní realizace záměru nemá pro obyvatelstvo v uvedených oblastech nadměrně negativní 
vliv. Posuzovaný záměr  nemá sociální nebo ekonomické  vlivy. 
 
Vliv na estetické kvality území 
Z hlediska posouzení vlivu nové výstavby na estetické kvality území lze konstatovat:  
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- navrhovaná stavba je řešena po stránce technické i estetické na standardní  
  úrovni pro objekty tohoto typu, 
 
- zasazení stavby do terénu je provedeno citlivě, nevytváří negativní pohledové  
  kontrasty v měřítku, asociacích ani v harmonii.  

 
V následující tabulce jsou shrnuty předpokládané vlivy na obyvatelstvo. 
Tabulka č. 22 
VLIVY  TYP OVLIVN ĚNÍ  ODHAD VÝZNAMNOSTI VLIVU  

Hluk a prach při výstavbě přímé, 
krátkodobé 

Minimální nepříznivý vliv, zmírňující opatření 
jsou navržena – protihlukové stěny o délce 25 a 
29 m, výšce 3 m 

Sociální a ekonomické přímé  
trvalé 

Příznivý vliv, dobrá úroveň nákupu potravin  a 
ostatního nepotrav.zboží 

Hluk z dopravy  přímé 
trvalé 

Nepříznivý vliv na faktory pohody, zmírňující 
opatření jsou dostupná, požadavek na zvýšenou 
kázeň při zásobování objektu 

 
 
 
2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 
 
Rozsah vlivů záměru realizovat prodejnu potravin vztažený k předmětnému území a populaci 
nebude znamenat negativní dopad dokladovaný výše uvedenými skutečnostmi a 
charakteristikami, menší velikostí předmětné stavby a počtu parkovacích ploch, včetně 
způsobu řešení záměru v území.  
 
Shrnutí vlivu výstavby a provozu stavby na strukturu a funkční využití území je uvedeno v 
následující tabulce: 
Tabulka č.23 

VLIVY  TYP OVLIVN ĚNÍ  ODHAD VÝZNAMNOSTI VLIVU  
Pojezdy při výstavbě, 
demolice, manipulace se 
stavebními odpady 

přímé, 
krátkodobé 

nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou dostupná 

Doprava při provozu přímé  Malý nepříznivý vliv, odčlenění nejbližšího objektu 
stěnou s protihlukovými účinky. 

Vliv na estetické kvality 
území 

dlouhodobý nepříznivý vliv se nepředpokládá 

 
 
 
3. Údaje o možných vlivech přesahujících státní hranice 
 
Předmětný záměr související s realizací objektu logistického centra není zdrojem možných 
vlivů, přesahujících státní hranice. 
 
 
4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 
 
� Architektonický vzhled objektu bude řešen  v souladu s požadavky regulativů územně 
plánovací dokumentace na základě navrhovaného řešení objektu se začleněním objektu 
vzhledem k okolním stávajícím stavbám.  
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� Zpracováno bude podrobné dopravní řešení napojení obchodního centra se zhodnocením 
technických parametrů vozovek (šířkové uspořádání, kryt silnice vzhledem 
k předpokládanému provozu). 
 
� Při přípravě stavby bude zpracován program organizace výstavby zejména s ohledem na 
přípravu staveniště a stavební práce.  
 
� Dodržována bude technologická kázeň ze dodavatele stavby, organizace výstavby bude  
řešena s ohledem na vodohospodářské charakteristiky území (ochrana kvality vody) a to tak, 
aby zejména hluk neobtěžoval okolní  obyvatelstvo. Důsledným čištěním podvozků 
nákladních vozidel před výjezdem ze staveniště a čištěním povrchu vozovky, případně 
realizací oddělujících bariér bude zabráněno vzniku sekundární prašnosti. Vypínáním motorů 
nákladních vozidel a techniky po dobu, kdy nejsou v činnosti, bude snížena velikost plynných 
emisí a emisí hluku do okolí apod.   
 
� Během výstavby  budou stavební odpady důsledně tříděny dle jednotlivých druhů a 
kategorií, s odpady z demolic a s výkopovými zeminami bude nakládáno podle jejich 
skutečných vlastností. 
 
� Zpracován bude projekt výsadby zeleně se zohledněním prostorové vegetace s estetickým 
a hygienickým charakterem (estetické dotvoření celého prostoru a ochranná zeleň).  
 
�  Odvedení odpadních vod bude provedeno napojením na stávající veřejnou, jednotnou 
kanalizaci s odvedením splaškových vod, dešťové vody ze střech a zpevněných ploch 
parkoviště budou před vypouštěním svedeny do podzemní retenční nádrže.   
Součástí bude OLK (odlučovač lehkých kapalin) pro dešťové odpadní vody se zpevněných 
ploch parkoviště (navazuje na trasu napojení retenční nádrže a odvádí plastovým potrubím, 
položeným ve výkopu předčištěné odpadní vody do jednotné kanalizace) 
 
� Umístěn bude LT (lapač tuků) pro odpadní vody z provozu řeznictví. 
 
� Obchodní centrum bude napojeno na centrální zásobování teplem. 
 
� Dodržována bude organizace vnitřního dopravního řešení lokality s ohledem na 
zásobování,  osobní auta návštěvníků a pohyb chodců.  
 
� Nakládání s odpady a chemickými látkami bude odpovídat požadavkům platné legislativy.  
 
� Zpracován bude Plán opatření  pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám. 
 
� Zpracován bude Provozní řád odlučovače ropných látek, zahrnovat bude pravidelnou 
kontrolu a údržbu odlučovače. 
 
 
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.  
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Vymezený záměr byl posouzen na základě podkladů poskytnutých projektem (Ing.arch. Jan 
Carbol, CARTIS Ostrava) 
.  
E. Porovnání variant řešení záměru (pokud byly předloženy) 
 
Varianta nulová by předpokládala ponechání plochy v současném stavu. Jelikož je záměr 
v souladu s územně plánovací dokumentaci, byla by v tomto prostoru umístěna jiná stavba 
obdobného charakteru jiným  investorem. Z hlediska vlivu na životní prostředí je tato varianta 
možná. Otázku případného vlivu například jiné stavby nebo jiného řešení lokality celého 
prostoru na životní prostředí nelze nyní posoudit. Vázala by se k jiné aktivitě. 
V rámci projektové přípravy byly řešeny varianty technického řešení. Jednalo se o technické 
řešení protihlukové stěny, konečný stav bude řešen v rámci projektu pro stavební povolení.  
Při přípravě stavby byly sledovány možnosti odvedení dešťových vod ve dvou variantách, a 
to zasakováním a s využitím retenční nádrže. Na základě hydrogeologického posouzení  
zemin z hlediska možného zásaku dešťových vod na pozemcích  zpracované Ing.L.Vlkem 
v 02/2008 bylo provedeno posouzení firmou GEOVA s.r.o.bylo konstatováno, že není v dané 
lokalitě vhodné vybudování zasakovacího vzhledem ke geologické stavbě - zeminy podloží 
nelze využít v rámci zasakovacího systému. Z toho důvodu byla zvolena varianta s realizací 
retenční nádrže. 
Navrhovaný záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací města Studénka 
s využitím předmětného území při splnění regulativů územního plánu. Možnost posouzení  na 
území města  z hlediska geogfického umístění byla prověřena v rámci přípravy  tohoto 
dokumentu. Pozemek je vhodně orientován vůči přístupu pro pěší i dopravu, funkčně i 
provozně bude doplňovat stávající zástavbu lokality.  
Žádná činnost související se stavebními pracemi není optimální, může být přijatelná. Variantu 
navrhovanou oznamovatelem je možné za přijatelnou považovat a je možno ji hodnotit jako 
vhodnou za předpokladu uplatnění všech doporučení a navrhovaných opatření. Tato opatření 
jsou v rámci přípravy záměru navržena zejména s ohledem na objekt domu s pečovatelskou 
službou a dosavadními zkušenostmi se zátěží provozem stávajících objektů a je navržena  
protihluková stěna (2).  
Jako přijatelnou lze považovat tu činnost, která omezuje nepříznivý vliv jednotlivých záměrů 
na životní prostředí a zároveň umožňuje realizaci záměru investora a v konečném důsledku i 
zájmu zabezpečení služeb obyvatelstvu. V případě zájmové lokality bude stavba provedena 
tak, aby tato odpovídala požadavkům na minimalizaci vlivů provozu na životní prostředí v 
oblasti stavební a následně provozní. Zároveň tak bude umožněn podnikatelský záměr 
investora s cílem zabezpečit pro obyvatelstvo prodej potravin a základního průmyslového 
zboží v jednom nákupním celku. 
Minimalizace vlivu provozu stavby je technicky realizovatelná a je nutné určit parametry 
minimalizace možných impaktů. Z toho důvodu je na základě zjištěných údajů doporučena 
navrhovaná varianta řešení.  
 
 
F. Doplňující údaje 
 
1. Mapová a jiná dokumentace, týkající se údajů v oznámení 
 
Oznámení je doplněno mapovou dokumentací: 
Přehledná situace, měřítko 1 : 5 000  
Kopie katastrální mapy, měřítko 1 : 2 000 
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Novostavba obchodního centra Studénka  
Situace – urbanistické řešení, měřítko 1 : 500 (zmenšeno) 
Situace – parcelace pozemků, měřítko 1 : 500 (zmenšeno) 
Pohledy , měřítko 1 : 100 (zmenšeno) 
Půdorys 1.P, měřítko 1 : 100 (zmenšeno) 
Řezy, měřítko 1 : 100 (zmenšeno) 

(dle Ing.arch.Jan Carbol, Ostrava, 06/2008) 
 
Rozptylová studie Novostavba obchodního centra Studénka , Ing.Petr Fiedler, 06/2008 
 
 
2. Další podstatné informace oznamovatele 
 
Oznamovatel uvedl všechny známé informace o předmětném záměru ve výše zpracovaném 
oznámení. 
 
 
G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru 
 
Navržena je stavba nové prodejny potravin s parkovištěm pro osobní automobily zákazníků a 
zaměstnanců prodejny.  
Vlastní stavba obchodního centra bude umístěna na parcelách p.č. 1614, 1612/1, 1612/2, 
2393/1, 2392/12, 1613/1, 1613/2, 1610/22, 2392/17, 1608/1, 1608/4, 1608/3 v k.ú.Butovice 
ve Studénce. Lokalita navržena pro stavbu je situována východně od ulice Sjednocení a 
Budovatelská. V přímém okolí se nachází výškový bytový dům, dům s pečovatelskou 
službou, prodejna Penny Market a bývalý obchodní dům „Kotvice“. Lokalita je umístěna 
poblíž centrální části města. Ze strany jihovýchodní sousedí s oploceným areálem 
zahrádkářské kolonie, ze strany jihozápadní s příjezdovou komunikací, ulicí Budovatelskou a 
sportovním areálem, situovaným za ulicí Budovatelská., ze strany severozápadní se stavbou a 
nezpevněnými plochami domu s pečovatelskou službou, ze strany severovýchodní 
s nezastavěným pozemkem, územním plánem vymezeným k další zástavbě centra.  
Nejbližší trvalá obytná zástavba je severně od posuzovaného obchodního centra, a to na ul. 
Sjednocení a Budovatelská.  
Pozemek navržen pro stavbu je nezastavěný, neoplocený, zatravněný. Podle provedeného 
geologického průzkumu byl dříve upravován navážkami včetně stavebního odpadu.   
V centrální části je plocha pro stavbu mírně skloněna v severním a jihozápadním směru  
s výraznější lomovou hranou jihovýchodním směrem ke stávajícímu areálu zahrádkářské 
kolonie.  
Navrhované obchodní centrum má doplnit a rozšířit stávající obchodní síť ve Studénce, 
umožní denní nákup běžného sortimentu potravin a dalšího základního zboží denní potřeby. 
Realizací stavby bude dána možnost k rychlým nákupům především místním obyvatelům 
z blízkého i vzdálenějšího okolí prodejny.  
Prodejna bude svým charakterem pultový i kombinovaný způsob prodeje hotových 
potravinářského a nepotravinářského zboží a předpokládané řešení stavby bude realizované 
jako objekt pro větší nákupy. Prodejna umožní i drobnější nákupy obyvatelům nejbližšího 
okolí. Prodejna je řešena jako bezbariérová a umožňuje přístup tělesně postiženým občanům 
z parkoviště i po chodníku. 
Nová napojení stavby pro zákazníky a parkoviště osobních vozidel budou provedena na 
místní, účelovou komunikaci, respektive manipulační plochu areálu Kotvice. Zásobování  
bude řešeno samostatným vjezdem z ulice Budovatelská. Oba příjezdy budou propojeny jen 
pro osobní vozidla s určitým omezením. Přístupy pro pěší zákazníky jsou navrženy novým 
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chodníkem od obchodního domu „Kotvice“, přechodem od ulice Budovatelská a upraveným 
přístupem od domu s pečovatelskou službou. 
 
Využití předmětného území je v souladu s projednanou a schválenou územně plánovací 
dokumentací města Studénka, schválenou na 20. zasedání Zastupitelstva města Studénky dne 
24.4.2001 usnesením č. A/115/20/01, v zóně občanské vybavenosti centrální. V zóně je 
přípustné využití pro umístění staveb pro obchod a nevýrobní služby místního významu. 
Regulativem je předepsán sklon střechy 30 - 40o, respektování stavební čáry navazujících. 
 
Místa napojení novostavby na technickou infrastrukturu lokality jsou umístěna ve směru na 
ulici Budovatelskou, v případě vodovodu a kanalizace až za ní, mimo obvod budoucího 
staveniště.  
Novostavba bude napojena na stávající veřejný vodovod, jednotnou kanalizaci města, 
teplovod CZT, distribuční rozvod nn a sítě elektronických komunikací. Odpadní dešťové 
vody ze zpevněných ploch parkoviště budou svedeny do nového odlučovače lehkých kapalin 
(OLK). Stávající rozvody veřejných inženýrských sítí, které mohou kolidovat se stavbou, 
budou zabezpečeny podle požadavků jejich správců, případně přeloženy. Nové zpevněné 
plochy parkoviště osobních vozidel budou napojeny novou příjezdovou komunikací. Plochy a 
části některých přístupů k areálu budou opatřeny venkovním osvětlením. 
Stavební pozemek byl podroben ekologickému auditu. Audit vyhotovila firma GEOVA s.r.o. 
v 05/2008 (Obchodní centrum Studénka – průzkum znečištění geoprostředí, Ekologický audit 
stavební plochy, GEOVA s.r.o.). Posuzované území v rozsahu základové půdy, dotčené 
stavbou nevykazuje z hlediska platné legislativy míru kontaminace, kterou lze považovat za 
závažnou. Podzemní vody v dané lokalitě zastižené realizovaným vrtem S2 lze obecně 
charakterizovat jako mírně znečištěné, zjištěné znečištění v ukazateli Cr nelze považovat za 
významné. Při realizaci stavby a výkopových pracích nedojde k okamžitému znečištění do 
spodních vrstev horninového prostředí až do podzemních vod. Toto tvrzení je dáno malou 
propustností sprašových hlín. 
 
Navrhovaná stavba bude užívaná jako stavba pro obchod, používající pultový, diskontní i 
kombinovaný způsob prodeje hotových potravinářských a nepotravinářských výrobků, 
případně souvisejících drobných služeb, umístěných ve vyhrazených prostorách.  
Při návrhu stavby je dbáno na pohodlnou a bezpečnou dostupnost, parkování zákazníků 
mobilních, z hlediska šířky komunikací, počtu parkovacích stání, kvality povrchu zpevněných 
ploch, ale také zabezpečení přístupu pro pěší. Stavba rozšíří stávající občanskou vybavenost 
v dané kategorii obchodu stávajících areálů obchodu v lokalitě, rozšíří legální plochy statické 
dopravy pro potřeby návštěvníků. 
 
Před zahájením zemních prací budou provedeny skrývky kulturních zemin o mocnosti 0,2 m 
na ploše odhadem 5 500 m2 (inženýrsko-geologický průzkum prokázal, větší část pozemku je 
vyrovnávaná násypy hlíny z původních skládek smíšenými se stavebním odpadem o 
celkovém objemu cca 1 100 m3). Skrytá zemina bude uložena tak, aby nedošlo k narušení 
odtokových poměrů na pozemku a  jejímu znehodnocení nebo zcizení. Shrnutá zemina bude 
částečně použita ke zpětnému rozprostření kolem stavby, větší část bude odvezena na skládku 
mimo staveniště. 
Konečná výšková úprava terénu budoucí stavby bude zhruba sledovat stávající terénní reliéf a 
je závislá na osazení stavby obchodního centra vůči stávající sousední zástavbě (dům 
s pečovatelskou službou), ale zejména ve vazbě na připojení kanalizace, na které bude zřízena 
retenční nádrž.  
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Zemní práce budou zahrnovat úpravu stavební pláně na výšce cca 0,4 m, s mírným 
prohloubením příjezdu pro rampu zásobování. Zakládání stavby se předpokládá hlubinné na 
pilotách a vyztužených základových pasech pro halový objekt. Předpokládaný objem zemních 
prací kromě skrývek se předpokládá 2 000 až 2 500 m3.  
Stavba obchodního centra bude na pozemku umístěna ve vazbě na stávající technickou a 
dopravní infrastrukturu města Studénky a stávající okolní zástavby, kterou doplní. Orientace 
navrhované stavby je současně dána požadavky na provoz standardního obchodního 
komplexu s parkovištěm, s ohledem na stávající komunikační systém lokality. Na stavebním 
pozemku bude stavba situována tak, aby využila jeho tvar a rozměry téměř beze zbytku, 
s výjimkou zasíťované plochy u ulice Budovatelská, terénního zlomu ve styku s oplocením 
zahrádkářské kolonie a nezbytného odstupu od fasád domu s pečovatelskou službou.  
 
Konstrukční a materiálové řešení základových konstrukcí bude vycházet ze statického 
výpočtu zatížení stavby, z místních geologických podmínek zjištěných průzkumem (únosnost 
zemin, hladina spodní vody, agresivita vody vůči betonu a oceli, proudění spodní vody, 
poddolování, nezamrzná hloubka a namrzavost zemin). Ze zkušenosti se sousední výstavbou 
se předpokládá zakládání hlubinné kombinací pilot, které podporují pasy. Pasy jsou u 
obvodových stěn částečně tepelně izolovány extrudovaným polystyrenem ve smyslu tepelně-
technických požadavků platných norem a legislativy. 
Na základě radonového průzkumu budou prováděna opatření proti pronikání radonu z podloží 
stavby. Na základě závěrů geologického průzkumu je nutno zvážit provedení dalších 
speciálních izolací jako jsou např. izolace proti agresivitě prostředí. 
 
Přístup k areálu obchodního centra je pro zákazníky navržen novým příjezdem, napojeným na 
zpevněnou manipulační plochu obchodního domu „Kotvice“ ve směru přímém od ulice 
Sjednocení.  
Příjezd zákazníků tvoří úsek komunikace, navržený podle záměru územního plánu města, ze 
které je veden sjezd na parkoviště obchodního centra.  
Pro příjezd zásobování k rampě zásobování, částečně zapuštěné do terénu, je z ulice 
Budovatelská zřízen nový, jednostranný sjezd na manipulační plochu bez levého odbočení, 
protože napojení ve směru od ulice Sjednocení neumožňuje z rozměrových důvodů odbočení 
souprav o délce 18,0 m bez kolize s ostatní dopravou. Provoz zásobování bude omezen na 
vlastní vozidla a soupravy uživatele. Smluvní zásobování potravinami denní spotřeby budou 
zajišťovat pouze malá, nákladní vozidla drobných prodejců. Manipulační plocha zásobování a 
parkoviště budou propojeny komunikací jen pro pohyb osobních vozidel. 
Provoz na ploše parkoviště bude pro osobní vozidla obousměrný, s kolmými, parkovacími 
stáními po obvodu a průjezdným pruhem kolmých parkovacích stání uprostřed.  Stání na 
parkovišti budou mít  rozměry 2,4 - 2,5 x 5,0 m pro vozidla O1 – O2, vyhrazená parkovací 
stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 3,5 x 5,0 m.  
 
Stavba zahrnuje : 
- přípojku vody tvoří napojení na stávající veřejný vodovod v ulici Budovatelská potrubím, 
položeným ve výkopu, s umístěním tubusové vodoměrné šachty v blízkosti napojovacího 
místa, v nezpevněné, nepojížděné ploše, křížení zpevněných ploch a komunikací bude 
provedeno uložením potrubí do chrániček 
- přípojku kanalizace, venkovní kanalizaci tvoří napojení na stávající veřejnou, jednotnou 
kanalizaci kameninovým potrubím, položeným ve výkopu, plastovým potrubím provedena 
splašková a dešťová kanalizace ze střech, dešťové vody ze střech a zpevněných ploch 
parkoviště budou před vypouštěním svedeny do podzemní retenční nádrže  



 68

- retenční nádrž železobetonové, podzemní konstrukce s pojížděným zastropením, zajišťující 
jímání a plynulý odtok nahromaděných dešťových vod se střech a zpevněných ploch 
parkoviště s příjezdem k areálu 
- OLK (odlučovač lehkých kapalin) s připojením odvádí a čistí dešťové odpadní vody se 
zpevněných ploch parkoviště (s výjimkou manipulačních ploch zásobování), navazuje na 
trasu napojení retenční nádrže a odvádí plastovým potrubím, položeným ve výkopu 
předčištěné odpadní vody do jednotné kanalizace; bude instalován jako hotový výrobek 
kruhového nebo obdélníkového půdorysu, zabudovaný pod úrovní terénu, podle potřeby 
s pojížděnou stropní deskou 
- LT (lapač tuků) s připojením odvádí a čistí splaškové odpadní vody z provozu řeznictví do 
splaškové kanalizace obchodního centra a prostřednictvím jednotné kanalizace města 
- přípojku a přeložku tepla překládá stavbou dotčenou část stávajícího teplovodu v kanálovém 
provedení mimo půdorys stavby v provedení předizolovaného potrubí, uloženým ve výkopu  
- přípojku vn a trafostanici, vybudovanou na stavebním pozemku obchodního centra, 
napojenou na stávající, respektive upravenou trafostanici, situovanou u obchodního domu 
Kotvice 
- přípojku nn, bude venkovní kabelová, uložená ve výkopu, napojená na novou trafostanici, 
vybudovanou stavebníkem včetně přípojky vn, přípojka bude ukončena v přípojkové a 
elektroměrné skříni obchodního centra 
- přípojku slaboproudu (elektronického komunikačního zařízení veřejné sítě) bude provedena 
ze stávající přípojkové skříně domu s pečovatelskou službou, napojené podzemním, 
kabelovým rozvodem 
- venkovní osvětlení slouží k osvětlení parkoviště, příjezdů vozidel a přístupů pro pěší. Bude 
osazeno po jeho obvodu na ocelových stožárech a na svislé obvodové zdi vlastní stavby. Jeho 
intenzita musí splnit požadavek 15 lx na ploše. Osvětlení bude napojeno z rozvodné skříně a 
ovládáno soumrakovým spínačem, popřípadě ručně. V severní hranici pozemku areálu 
obchodního centra, na příjezdu k parkoviště u obchodního domu Kotvice, bude umístěn pylón 
firemního poutače, řešený podle konkrétních požadavků budoucího uživatele. 
 
Na životní prostředí může mít vliv výstavba objektu  včetně parkovacích ploch a vlastní 
provoz objektu a provoz souvisejíc s parkovištěm. Navržený způsob realizace záměru a jeho 
provozu a začlenění do území je řešen tak, aby vliv na životní prostředí byl minimalizován. 
Navržené technické i stavební a technologické řešení je v souladu s požadavky na obdobná 
zařízení a stavby. Navržena je stavba  obchodního centra, která bude přiměřeným způsobem 
začleněna do předmětného území, bude zohledňovat okolní objekty a dopravní charakteristiky 
území.  Technické řešení jednotlivých stavebních a funkčních prvků bude řešeno účelně s 
optimalizací využití doprovodných ploch a technologických požadavků. Posuzované 
navrhované obchodní centrum je řešeno s ohledem na zabezpečení eliminace vlivů z provozu 
vozidel i v případě havarijního stavu vzniklého v souvislosti zejména s provozem vozidel. 
Dopravní zabezpečení je navrženo se zohledněním navazujících ploch. 
 
 
H. Příloha 
 
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou 
územně plánovací dokumentací 

Městský úřad Studénka, Odbor stavebního řádu a územního plánování, č.j. MS 
1440/2008/SŘÚP/No z 7.2.2008 
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Stanovisko k projektu podle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve 
znění pozdějších předpis 
 
Realizace záměru není situována  v lokalitě vymezené dle nařízení vlády č.132/2005 Sb. jako 
významná lokalita nebo ptačí oblast. 

 
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 „Novostavba obchodního 
centra Studénka “  je ekologicky přijatelná a lze ji 

 

                                                           doporučit  

        k realizaci na navržené lokalitě za předpokladu uplatnění navrhovaných opatření. 
 
 
 
Oznámení bylo zpracováno: 06/2008 
 
 
 
Zpracovatel oznámení :  Ing. Jarmila Paciorková 
                                        číslo osvědčení 15251/3988/OEP/92 
 
 
 
 
 
Podpis zpracovatele oznámení:              …….…………………………. 
 
 
 
 
 

 Spolupracovali:  
 Ing.arch.Jan Carbol, Cartis, Ostrava  
 Ing.Petr Fiedler, Háj ve Slezsku 
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F. Doplňující údaje 
 
Přehledná situace, měřítko 1 : 5 000  
Kopie katastrální mapy, měřítko 1 : 2 000 

 
Novostavba obchodního centra Studénka  

Situace – urbanistické řešení, měřítko 1 : 500 (zmenšeno) 
Situace – parcelace pozemků, měřítko 1 : 500 (zmenšeno) 
Pohledy , měřítko 1 : 100 (zmenšeno) 
Půdorys 1.P, měřítko 1 : 100 (zmenšeno) 
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Řezy, měřítko 1 : 100 (zmenšeno) 
(dle Ing.arch.Jan Carbol, Ostrava, 06/2008) 
 
Rozptylová studie Novostavba obchodního centra Studénka , Ing.Petr Fiedler, 06/2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H. PŘÍLOHA 
 

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou 
územně plánovací dokumentací 

Městský úřad Studénka, Odbor stavebního řádu a územního plánování, č.j. MS 
1440/2008/SŘÚP/No z 7.2.2008 

 

Stanovisko k projektu podle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve 
znění pozdějších předpis 
Realizace záměru není situována  v lokalitě vymezené dle nařízení vlády č.132/2005 Sb. jako 
významná lokalita nebo ptačí oblast. 
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