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Úvod 
 
Pro stavbu ”Obchodní centrum při ulici 17. listopadu Ostrava - Poruba”, 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) – podlimitní záměr bodu 10.6 - záměr nedosahující příslušných limitních hodnot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 
 

 

A. Údaje o oznamovateli 
 
Investor     Litispendence s.r.o. 
     Tržní 31, 738 01 Frýdek Místek 
Oprávněný zástupce   Ing.Pavel Velička 
IČ     27796507 
DIČ     CZ27796507 
 
Oznamovatel    Litispendence s.r.o. 
     Tržní 31, 738 01 Frýdek Místek 
IČ     27796507 
DIČ     CZ27796507 
Zástupce oznamovatele   
Ve věcech technických  Ing.Pavel Kupka 

Tel.: 602783411 
 
Projektant     PRINTES - ATELIER s. r. o. 
Sídlo                                                   Mostní  1876/11a, Přerov, 750 02 
IČ     25391089 
DIČ     CZ25391089 
Vedoucí projektant:   Ing. Tomáš Grapl – jednatel společnosti,  
     autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby 

    č. autorizace  - ČKAIT 1200681 
 
   
B. Údaje o záměru                                         
I. Základní údaje                                                                                     
 
1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1   
 
Obchodní centrum při ulici 17. listopadu Ostrava - Poruba 
 
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  
celkem 2 652 m2 a počet parkovišť 91). 
 
 
2.   Kapacita (rozsah) záměru Zastavěná plocha celkem   2 652 m2 

 
Objekt prodejny potravin 

zastavěná plocha objektu  1 427 m2 

obestavěný prostor objektu  9 449 m3 

prodejní plocha    1 056 m2 

 
Objekt komerčních prodejen 

zastavěná plocha objektu  1 225 m2 

obestavěný prostor objektu  8 715 m3 
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prodejní plocha prodejen   892 m2 

 
Komunikace a zpevněné plochy 

plocha parkovišť a vnitřních 
komunikací   3 913 m2 

počet parkovacích stání  91 
   z toho pro handic.zákaz. 5  

 
3. Umístění záměru   kraj Moravskoslezský 

Statutární město Ostrava 
Městský obvod Ostrava Poruba 
Katastrální území Poruba - sever,  p.č. 2001/1, 2001/2,  
2001/5, 1988/1, 4424/18, 1999, 2001/9 a 2002/1  

   
(pozn.: připojení inženýrských sítí může být i na dalších  
pozemcích, podrobně bude řešeno projektem) 
  

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

připravovanými, uvažovanými) 
 
Záměrem investora je vybudování širokosortimentního obchodního centra ve statutárním 
městě Ostravě, městském obvodu Poruba. Stavba je v předmětném území navržena na základě 
vlastního průzkumu trhu investora.  
Stavební pozemek navržený pro stavbu obchodního centra  se nachází v zastavěném území, je 
vymezen křižovatkou ulice 17.listopadu a ulice Slavíkova. Na tyto komunikace bude 
obchodní centrum dopravně napojeno. Možnost dopravního napojení byla projednána a 
odsouhlasena příslušnými odbornými institucemi. 
 
Většina pozemků určených pro stavbu je v současné době bez účelného využití. Objekt 
autoservisu na pozemku p.č. 1988/1 je v současnosti nevyužíván a je ve špatném stavu. Na 
zbývajících  pozemcích je v současnosti upravená zpevněná plocha bez provozního režimu.  
Výstavbou prodejny potravin a komerčních prodejen bude předmětný prostor využit jako 
nákupní centrum a složit návštěvníkům. Významný prvek je možnost dopravního napojení 
stavby v městském obvodu Poruba. Zásobování bude probíhat z ulice Slavíkova.  
Stavba bude napojena na městské distribuční sítě NN, vodovod, jednotnou kanalizaci, 
rozvody CZT Dalkia a telefonní síť společnosti O2.  
Objekty stavby budou provozovány jako  samoobslužné prodejny s vlastním parkovištěm pro 
zákazníky.  
 
Stavba obchodního centra je členěna na dva konstrukčně oddělené objekty: 

– objekt prodejny potravin  
– objekt komerčních prodejen 

 
Při zahájení přípravy stavby vydal Magistrátu města Ostravy, útvar hlavního architekta 
stanovisko (30.1. 2008 pod č.j. ÚHA/444/2008/Son), z něhož vyplývá, že pozemky určené 
pro stavbu obchodního centra jsou územním plánem zařazeny v urbanizovaném území 
s funkcí „Občanská vybavenost“. Záměr je v souladu s územním plánem města. 
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Stávající objekt autoservisu bude po vydání územního rozhodnutí navrhované stavby 
odstraněn (vydáno povolení  k odstranění stávající stavby – objektu autoservisu na pozemku  
parcela p.č. st. 1988/1). 
 
Při přípravě stavby budou provedeny hrubé terénní úpravy se snížením nivelety stávajícího 
terénu téměř na celé ploše staveniště.  
Bilance odkopů činí cca 9 700 m3 zeminy. Tato zemina bude přímo po odtěžení odvezena na 
nejbližší řízenou skládku do vzdálenosti 15 km od městského obvodu Poruba. Pro 
rozprostření humózní zeminy  na plochy, které budou v rámci sadových úprav osety travou se 
předpokládá zajištění zeminy  o kubatuře 45 m3 .  
 
Místo situování stavby – stávající stav 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
Inženýrské sítě, které budou stavbou dotčeny, budou v souladu s požadavky jejich správců 
respektovány nebo přeloženy. Staveništěm jsou vedeny následující stávající inženýrské sítě: 

- betonový neprůlezný kanál   s vedením horkovodu  2 x DN 400 mm ve vlastnictví 
Dalkia Česká republika a.s. (úprava a přeložka horkovodu 2 x DN 400) 

- telefonní kabel firmy O2 – bude částečně zaslepen a přeložen, dále využit v rámci 
stavby v rámci (přípojka telefonu Telefónica O2) 

- kabel VO  - ve vlastnictví sousední střední školy  - bude provedena úprava v rámci 
objektu 

- podzemní kabelové vedení VN 1023 – 10kV   
- podzemní kabelovod s kabely telefonního vedení  Ochranná pásma těchto sítí stanoví 

příslušné technické normy. 
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Staveniště se nedotýká hranic chráněných území, na staveništi ani v jeho blízkém okolí se 
nenacházejí žádné památkově chráněné stavby, ani památkové rezervace, nebo zóny. 
 
Žáden prvek chráněný dle zák.č.114/1992 Sb. ve znění pozdějších zákonů nebude stavbou 
dotčen.  
  
Možnost kumulace s jinými záměry než výše uvedenými v zájmovém území není vymezena.  
 
 
 
5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a  
      hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí 
 
Záměrem je novostavba obchodního centra s doprovodnými aktivitami a zázemím. Výběr 
pozemku pro navrhovanou stavbu je dán umístěním plochy, která je pro navrhovanou  stavbu 
možná. Pozemky navržené pro záměr se nachází v zastavěném území. 
V současnosti je většina pozemků určených pro stavbu bez využití. Původní objekt 
autoservisu je v současnosti nevyužíván. Objekt je ve špatném technickém stavu. Na 
zbývajících  pozemcích je v současnosti upravená zpevněná plocha bez využití. Pozemek je 
dle platného územního plánu (Statutární město Ostrava má schválený územní plán, který byl 
schválen usnesením č. 778/M dne 5.10. 1994) zařazen v urbanizovaném území s funkcí 
„Občanská vybavenost“. 
Z toho důvodu investor přistoupil k přípravě navrhované stavby v daném území. Možnost 
situování stavby v dané lokalitě byla prověřena v rámci přípravy územně plánovací 
dokumentace. Vzhledem k tomu, že záměr je v souladu s územním plánem, lze konstatovat, 
že je v souladu se záměry města s možností využití daného území pro navrhovaný záměr.  
 
Staveniště je pro uvažovanou stavbu vhodné, umožňuje realizovat záměr investora bez 
neúměrné technické a investiční náročnosti. Nevýhodou staveniště je demolice stávajícího 
objektu autoservisu a nezbytné přeložky inženýrských sítí. Tuto problematiku projekt řeší. 
 
Varianty 
Záměr je předkládán v lokalitě s ohledem na okolní plochy a možnost umístění stavby 
v daném prostoru vymezenou územně plánovací dokumentací. 
V rámci projektové dokumentace byly podrobně zhodnoceny možnosti území a stanovena 
nejpříznivější možnost umístění navrhované stavby „Obchodní centrum při ulici 17. listopadu 
Ostrava - Poruba“ v území. 
Pro variantní posouzení stavby by mohly být zvažovány varianty nulová a varianta 
předkládaná oznamovatelem. 
 
Varianta nulová 
Varianta nulová by předpokládala nerealizaci navrhovaného záměru v území. Vzhledem 
k tomu, že záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací, zřejmě by se v území jiné 
stavba obdobného charakteru jiným investorem v průběhu času připravovala nebo by zůstala 
lokalita ve stávajícím stavu, tj bez využití nebo by mohlo dojít k návratu k původnímu využití 
- autoservis. Investor po důkladném zvážení možností s variantou realizovat záměr v jiné 
lokalitě nepočítá.  
Navrhovaná stavba svým umístěním i řešením je z hlediska příslušných obecných požadavků 
na výstavbu v souladu s platnými zákony, vyhláškami, normami a předpisy. Je navržena 
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z materiálů, které jsou atestovány pro použití ve výstavbě. Navržené komunikace a inženýrské 
sítě budou mít parametry, které kapacitně umožní realizaci stavby. 
 
Varianta předkládaná oznamovatelem 
Žádná činnost související se stavebními pracemi a následným provozem není bez možných 
vlivů na okolí, může být za předpokladu dodržení  stanovených podmínek přijatelná. Takovou 
může být činnost, která omezuje nebo omezuje nepříznivý vliv jednotlivých záměrů na 
životní prostředí a zároveň umožňuje realizaci záměru investora a v konečném důsledku i 
zájmu obyvatelstva. 
V případě zájmové lokality je třeba vzít v úvahu stávající stav a stavbu provést tak, aby tato 
odpovídala požadavkům na omezení vlivů stavby a provozu na životní prostředí a zároveň 
umožňovala podnikatelský záměr investora. Minimalizace vlivu provozu i stavby je technicky 
realizovatelná a je nutné určit parametry pro zabezpečení omezení možných vlivů na okolní 
prostředí. 
Variantu navrhovanou oznamovatelem je možné považovat za vhodnou za předpokladu 
uplatnění všech doporučení a navrhovaných opatření. 
 
 
6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 
 
Stavba ”Obchodní centrum při ulici 17. listopadu Ostrava – Poruba“ bude členěna na dva 
konstrukčně oddělené objekty, a to objekt prodejny potravin a objekt komerčních prodejen. 
 
Objekt prodejny potravin 
 
Jedná se jednopodlažní nepodsklepený objekt základního obdélníkového tvaru o  vnějších 
půdorysných rozměrech 53,87 x 26,02 m. Půdorysná velikost navazující  zásobovací části 
objektu  na jihovýchodní straně je navržena 5,98 x 6,30 m. Výška římsy u střešních žlabů činí  
5,28 m,   výška hřebene   u pultové střechy činí 6,35 m.  
Dispozičně je objekt členěn na část prodejní  - vlastní samoobslužnou prodejnu s výkupem 
lahví a část technickou a  sociální  - sociální zázemí zaměstnanců – oddílné WC a šatna, denní 
místnost s kuchyňskou linkou, kancelář a část technickou.  
V dispozici je projektem vyčleněn prostor pro uskladnění úklidových prostředků a výlevkou 
s teplou a studenou vodou. 
Objekt bude proveden ve zděné technologii, založený na žel.bet. monolitických patkách. Mezi 
patky budou vloženy základové nosníky. V místě podélné stěny objektu ve svahu budou patky 
a základové nosníky  nahrazeny souvislou opěrnou železobetonovou stěnou. V místě 
obvodové stěny sousedící se stěnou sousedního objektu budou patky nahrazeny vrtanými 
pilotami. Přes piloty budou přetaženy základové nosníky nesoucí zatížení vyzdívek. 
Střecha pultová   s mírným spádem  se zateplením stropní části s podhledy. Nosná konstrukce 
střechy je tvořena sbíjenými příhradovými střešními vazníky.  Krytina je navržena z mPVC 
pásů spojovaných horkovzdušným svarem. Podhled stropu  je navržen z minerálních desek. 
Před vstupní částí je navržena markýza z oceli a skla.  
Osazeny budou vnitřní dveře, okna,  výkladce, provedeny podlahy – dlažby – omítky a 
obklady,  provedeny klempířské výrobky  a pod. 
 

Zastavěná plocha objektu    1 427 m2  
Prodejní plocha     1 056 m2  
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Horní stavba bude založena na žel.bet. monolitických patkách osově korespondujících 
se sloupy. Mezi patky budou vloženy základové nosníky nesoucí zatížení vyzdívek. V místě 
podélné stěny objektu ve svahu budou patky a základové nosníky  nahrazeny souvislou 
opěrnou železobetonovou stěnou, z důvodu řádného provedení hydroizolace. obou objektů) 
vrtanými pilotami, které nepřesáhnou půdorys základových nosníků. Přes piloty budou 
přetaženy základové nosníky nesoucí zatížení vyzdívek. 
Hlavními  svislými  prvky budou žel.bet. sloupy oboustranně vetknuté do základových 
konstrukcí a zděné obvodové a vnitřní  stěny. Osová vzdálenost sloupů v podélném směru 
bude  cca 6,35 m. V příčném směru bude  osová vzdálenost sloupů 6,80 m.  
Hlavním vodorovným prvkem bude dva žel.bet. věnce  v úrovni uložení střešních vazníků a 
v úrovni horního pásu vazníků. Věnce budou obepínat celou budovu a budou působit jako 
paždíky přenášející zatížení od větru do sloupů a jako ztužení. V místě vstupů a dveřních 
otvorů budou rovněž plnit funkci překladů.  
 
V prodejně bude zajišťován samoobslužný maloobchodní prodej potravin a omezený 
sortiment smíšeného zboží. Uvažuje se s diskontním způsobem prodeje, většina druhů zboží 
při zavážení do prodejny nepotřebuje žádnou úpravu (odstranění přepravního obalu popř. víka 
atd.). Navržená obchodní jednotka bude mít přímou návaznost na velkosklad ze kterého bude 
plynule zásobována. Firemní systém umožňuje provádět optimalizaci zásobování prodejní 
jednotky v čase pomocí systému just in time. Tento vytvořený informační systém umožňuje 
minimalizovat zázemí prodejny (slouží pouze pro manipulaci a přejímku zboží) a koordinovat 
zásobování tak, aby nedocházelo ke křížení cest zboží v zázemí. Dále umožňuje vést evidenci, 
optimalizovat množství a druhové složení potřebného prodávaného zboží. 

Dispoziční řešení umožňuje krátký a účelný pohyb zboží za pomoci ruční manipulační 
techniky. Prostory prodejny potravin budou denně uklízeny pomocí úklidového stroje. 
Nepotravinářské zboží bude přímo zaváženo na prodejní plochu (dováženo v oddělených 
boxech), v manipulačním prostoru je navíc řešen příčkou oddělený prostor pro případné 
skladování drogistického zboží. 
Vykoupené prázdné skleněné lahve a papírové obaly (uloženy v kontejneru) budou denně 
odváženy do velkoskladu. Výkup lahví bude umístěn vedle vchodu do prodejny, přičemž 
prázdné skleněné lahve a papírové obaly budou mimo otvírací dobu převáženy přes 
manipulační prostor přímo do automobilu. 
Zásobování prodejny bude prováděno přes rampu nákladním automobilem s návěsem a to 
jedenkrát denně v denních hodinách. Provozovatel uvažuje dále s dvěma středními 
nákladními automobily s přímými dodávkami pekaře a zelináře, zásobování bude probíhat 
v denních hodinách. Přeprava mraženého a chlazeného zboží bude probíhat v termoboxech 
TKT (umožňují udržet nastavenou teplotu po dobu 24 hodin). Mražené výrobky, balené maso 
a chlazené zboží odděleně uloženo v mrazících vanách na prodejně přímo z termoboxů. Pro 
uskladnění mléčných výrobků slouží vystavěný chladící přístěnné boxy na prodejní části. 
  
Chladírenská technologie bude samostatnou přímou dodávkou investora, která ji zajišťuje 
prostřednictvím specializované společnosti.  
Tato technologická zařízení se budou skládat z: 

  a) agregátů k výrobě chladu  
  b) zařizovacích předmětů (chladírenské vitríny, vana a pulty) 

 
Zaměstnanci, sortiment a způsob prodeje zboží 
  S nástupem zaměstnanců se uvažuje nejkratším možným způsobem přímo do šaten.  
    Počet zaměstnanců v jedné směně:  4   
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     Počet směn:     2 
Předpokládaná otevírací doba:  pondělí – neděle   

 
Sortiment zboží 
V prodejně se budou prodávat plnosortimentní potravinářské výrobky s doplňkovým 
sortimentem drogerie a drobného zboží (přibližně 1100 položek, rychloobrátkové a trvanlivé 
zboží). 
Sortiment potravin (60-ti % zastoupení na prodávaném sortimentu) bude činit pečivo, chléb a 
trvanlivé pečivo, nápoje alkoholické a nealkoholické, cukrovinky, káva, čaj, kompoty, džemy, 
olej a koření, konzervy, balené a nebalené ovoce a zelenina, mléčné výrobky, mražené a 
chlazené zboží, balíčkované maso, uzeniny, sýry, mouka, rýže a cukr. 
Sortiment nepotravinářského zboží (40-ti % zastoupení na prodávaném sortimentu ) bude 
tvořit těžký koloniál – non food. 
Prodej bude samoobslužný. 
 

 
Objekt komerčních prodejen 
 
Druhým z prodejních  objektů stavby  je objekt komerčních prodejen. Jedná se jednopodlažní 
nepodsklepený objekt obdélníkového tvaru o  vnějších půdorysných rozměrech 64,80 x  
26,00  m. Výška atiky ploché střechy s vnitřními dešťovými svody činí 6,35 m.  
V prodejně bude zajišťován částečně samoobslužný maloobchodní prodej (prodejna textilu a 
obuvi) a částečně prodej s obsluhou (řeznictví a uzenářství). 
Dispozičně budou jednotlivé prodejny  členěny na část prodejní  - vlastní prodejní prostory  a 
části  technické a  sociální  - sociální zázemí zaměstnanců –  WC a šatna,  kancelář a část 
technickou. V dispozici je vyčleněn prostor pro uskladnění úklidových prostředků a výlevkou 
s teplou a studenou vodou. 
Objekt bude proveden ve zděné technologii,  založený na žel.bet. monolitických patkách a 
základových nosnících. V místě obvodové stěny sousedící se stěnou sousedního objektu 
prodejny potravin budou patky nahrazeny vrtanými pilotami, přes piloty budou přetaženy 
základové nosníky nesoucí zatížení vyzdívek. 
Střecha bude pultová  s mírným spádem  se zateplením stropní části s podhledy. Nosná 
konstrukce střechy je tvořena sbíjenými příhradovými střešními vazníky. Krytina je navržena 
z mPVC pásů spojovaných horkovzdušným svarem. Podhled stropu  je navržen z minerálních 
desek. 
Osazeny budou vnitřní dveře, okna,  výkladce, provedeny podlahy – dlažby – omítky a 
obklady ,  provedeny klempířské výrobky  a pod. 
 

Zastavěná plocha objektu    1 225 m2  
Prodejní plocha         892 m2  
Obestavěný prostor objektu                8 715 m3  

 
Navržen je halový objekt o půdorysném rozměru 45,37 x 26,95 m s podélným nosným 
systémem dvojlodním. Modulová osnova podélných nosných konstrukcí je 10,355 -  
16,125 m. Svislé zatížení od stěn, a střešní konstrukce bude přenášeno obvodovými a 
vnitřními stěnami, vyzděnými mezi železobetonové sloupy do základových nosníků.  
Základové nosníky pak přenesou zatížení již do konkrétní základové konstrukce  
Horní stavba bude založena na žel. bet. monolitických patkách osově korespondujících 
se sloupy ( po 6,35 m a cca 5,5 m). Mezi patky budou vloženy základové nosníky nesoucí 
zatížení vyzdívek.  
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Hlavními  svislými  prvky budou žel. bet. sloupy oboustranně vetknuté do základových 
konstrukcí a zděné obvodové a vnitřní  stěny. Osová vzdálenost sloupů v podélném směru 
bude  cca 6,35m. V příčném směru bude  osová vzdálenost sloupů cca. 5,50 m.  
Hlavním vodorovným prvkem bude dva žel.bet. věnce  v úrovni uložení střešních vazníků a 
v úrovni horního pásu vazníků. Věnce budou obepínat celou budovu a budou působit jako 
paždíky přenášející zatížení od větru do sloupů a jako ztužení. . V místě vstupů a dveřních 
otvorů budou rovněž plnit funkci překladů.  
Hlavním nosným prvkem střešní konstrukce budou  příhradové vazníky pultového tvaru  
uložené na železobetonové věnce. Celá střešní konstrukce bude ztužena dle obecně platných 
pravidel pro halové objekty s konstrukcí z dřevěných příhradových prvků. 
 
Detaily spojení konstrukčních prvků, detailní dimenze jednotlivých konstrukčních prvků a 
detailní materiálové řešení  bude upřesněno v rámci dalšího stupně na základě přesných 
hodnot inženýrsko geologického průzkumu a statického výpočtu.   
 
 
V prodejně textilního zboží bude prodáváno zboží přímým samoobslužným prodejem. Jedná 
s o konfekci, prádlo, textilní doplňky  a pod. 
 
Zaměstnanci, sortiment a způsob prodeje zboží 
     Počet zaměstnanců v jedné směně:  3  
     Počet směn:     2 

Předpokládaná otevírací doba:  pondělí – sobota   
          (popř. neděle a svátky) 
Způsob prodeje bude samoobslužný. 
 
 
V prodejně obuvi bude prodávána obuv a doplňky přímým samoobslužným prodejem.  
Zaměstnanci, sortiment a způsob prodeje zboží 
     Počet zaměstnanců v jedné směně:  4   
     Počet směn:     2 

Předpokládaná otevírací doba:  pondělí – sobota   
          (popř. neděle a svátky) 
Způsob prodeje – samoobslužný. 
 
V prodejně masa,masných výrobků a pečiva (omezený sortiment) bude  prodáváno zboží 
přímým pultovým prodejem. 
V řeznictví budou prováděny tyto činnosti :  

- koštění a prodej vepřového masa (vepřové kostry a předky) – 5,5 t / měsíčně  
- porcování, úprava a prodej hovězího případně telecího masa  1,0 t / měsíčně  
- porcování kuřat a prodej drůbežího masa 1,4 t / měsíčně  
- výroba a prodej masových polotovarů (marinované směsi, plátky v různé  úpravě, 

mleté ochucené směsi masa) 0,5 t / měsíčně  
- prodej masných výrobků 5,0 t / měsíčně 
 

Pro řeznictví budou řešeny dva samostatné vstupy pro zásobování – jeden, na který navazuje  
příjem zboží a jednotlivé přípravny masa a uzenin s navazujícími chladicími boxy, a druhý  
samostatný pro  příjem pečiva a lahůdek.  
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Zázemí řeznictví bude vybaveno: 
� přípravnou masa  
� přípravnou uzenin   
� příprava   pečiva a lahůdek  

Na přípravny navazují tyto místnosti :  
� prodejna řeznictví  
� chladírna masa  
� chladírna uzenin 
� chladírna lahůdek 
� místnost pro úklid 
� technická místnost vedoucího prodejny  
� denní místnost, šatna zaměstnanců 
� sociální zařízení  
� umývárna a sklad přepravek  

  
Řešení provozu řeznictví vychází z platných předpisů – vyhlášek a nařízeních vlády. Stěny v 
přípravnách a také téměř v celém provozu budou opatřeny omyvatelným keramickým 
obkladem  až do stropu. Dlažba podlahy bude z protiskluzových normových dlaždic. Přechod 
mezi stěnou a podlahou bude řešen požlábkem. V podlahách budou osazeny nerezové vpustě 
pro možnost mytí. Provoz bude vybaven chladícími pulty a zařízením na vysoké technické 
úrovni s automatickou regulací a udržováním nastavené teploty. Chladící boxy budou 
vybaveny registračními teploměry. Od příjmu zboží až po jeho vlastní prodej nebude 
docházet ke kontaminaci různých druhů zboží a nepřípustnému křížení čistých a nečistých 
provozů. Provoz bude řešen tak, aby na obsluhované úseky navazovaly přípravny se sklady. 
Jednotlivé produkty při tomto řešení putují oddělenými cestami z chladíren do chladících 
pultů a setkávají se až v prodejně. Dispoziční řešení prodejny je navrženo tak, aby se cesty 
jednotlivých druhů zboží nemusely křížit, popř. časově odděleno tak, aby nedošlo k 
nepřípustné kontaminaci. Zaplnění chladících pultů v prodejně se bude provádět uvedenými 
cestami.  
Teplotní zóny se budou přizpůsobovat jednotlivým výrobkům. Požadavek oddělení 
jednotlivých skupin výrobků bude zajištěn pomocí odolných průhledných dělících přepážek.  
Okna v zázemí řeznictví budou opatřena sítěmi proti hmyzu. Bezdotykovými bateriemi budou 
vybavena umyvadla v přípravnách masa, uzenin, pečiva, na prodejně a hyg.zařízení personálu 
prodejny řeznictví.  
Přípravny jsou navrženy tak, aby nebyly nepříznivě ovlivňovány zejména prachem, pachy, 
zářením, chemickými a jinými škodlivinami a živočišnými škůdci a aby samy nepříznivě 
neovlivňovaly své okolí uvedenými faktory. Použité stavební materiály a vybavení přípraven 
neovlivní negativně zdravotní nezávadnost potravin a pracovní prostředí. Nábytek a vnitřní 
vybavení bude jednoduché, hladké a snadno čistitelné s patřičnou povrchovou úpravou. 
Dispoziční řešení a vybavení nábytkem umožňuje krátký a účelný pohyb pracovníků v 
jednotlivých přípravnách. Všechny přípravny budou mít zajištěn přívod tekoucí nezávadné 
teplé a studené vody. Přípravny budou mít rovněž zabezpečeno nezávadné odstraňování 
odpadních vod. a odpadků (omyvatelné nádoby na shromažďování odpadků). V každé 
přípravně bude zajištěno umělé osvětlení s intenzitou minimálně 500 Lx v souladu s ČSN-EN 
12464-1:2004. Přístřešky nad oběma zásobovacími vstupy budou opatřeny polykarbonátovou 
stříškou.  
 
Řešení prodeje potravin živočišného původu: 
Prodej masa a masných výrobků bude řešen jako obsluhovaný úsek rozdělený na samostatná 
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pracoviště prodeje masa a uzenin a sýrů, samostatně vybaven prodejními pulty, pracovními 
plochami se samostatnými umyvadly s tekoucí teplou a studenou vodou.   
Příprava sýrů pro prodej bude prováděna v prodejním prostoru. Porcování následuje dle přání 
zákazníka. K tomu se používá speciální náčiní, které odpovídá hygienickým a estetickým 
nárokům, jako je el.nářezový stroj, nože na sýr, balící folie s řezačkou apod.  
Uzeniny se z chladících boxů budou umísťovat přímo do chlazených prodejních pultů, 
případně se umísťují na závěsné háky pro trvanlivé uzeniny v prodejním prostoru. Krájení 
uzenin se provádí v přípravně uzenin, nárazově možno provést v prodejním prostoru na 
nářezovém stroji přímo před očima zákazníků.  
Úprava čerstvého masa bude prováděna buď na prodejně nebo v přípravně masa, kde bude 
umístěn mlýnek na maso a další řeznické technické vybavení.  

Veškerý obalový materiál, který se bude používat, bude odpovídat požadavkům na zdravotní 
a hygienickou nezávadnost a bude uložen tak, aby nedošlo k jeho sekundární kontaminaci.   
Provoz a sanitace přípravny a přilehlých částí se bude řídit podle provozního a sanitárního 
řádu. Sanitace nožů v přípravně masa bude zabezpečena instalací automat.umývadla se 
sanitační nádobkou na nože, které zabezpečí požadovanou teplotu TUV min.82°C. Rovněž 
použité bojlery  zabezpečí teplotu TUV 82°C.  
 
Technologie pekárny  
Sestava pečící jednotky a kynárny bude určena k tepelnému opracování  pekárenských 
výrobků.  Mražené pekařské výrobky vstupují do prodejny zásobovacím vstupem přímo do 
mrazírny pekárenských výrobků. Mražené výrobky budou dodávány s kartonech.  
 Prodejní prostor pekařství bude oddělen od prodejního úseku lahůdek vysokým děličem.  
Příprava pro prodej probíhá v manipulační místnosti (přípravně). Zde jsou jednotlivé druhy 
výrobků vyjmuty z mrazícího boxu a uloženy na pečící plechy opatřené pečícím papírem. 
Dále jsou takto připravené pečící plechy dopraveny k pečící peci, pomocí nerezového vozíku,  
kde jsou uloženy do kynárny. Po nakynutí se připravený polotovar vkládá do horkovzdušné 
pece. Již hotové výrobky se vyndávají z horkovzdušné pece a jdou po případné úpravě přímo 
do prodejního pultu 
 
Řeznictví  
Červené maso bude dopravováno dodavateli masa „ve visu“ zavěšením na závěsný systém 
přepravního vozidla. Z vozidla je maso skládáno ručně – řidič vozidla sundá maso ze 
závěsného zařízení, do chladírny ho odnáší a naskladňuje zaměstnanec řeznictví, který pro 
tento účel používá jednorázovou mikrotenovou halenu.  Dodané červené maso je uloženo do 
chladírny masa zavěšením na závěsný systém, po vykostění je maso buď navěšeno na 
nerezové „stromečky“ nebo uloženo do regálů v chladírně masa, případně přímo do 
prodejního pultu.  
Masné výrobky budou dodávány v přepravkách, kde se nacházejí výhradně v zabaleném stavu 
(velkospotřebitelské balení) a z přijímací místnosti se umísťují do chladícího boxu. Mytí, 
skladování a sanitace pohotovostních přepravek se provádí v umývárně přepravek na 
nerezovém podstavci s roštem. Ostatní přepravky odváží dodavatel výrobků k průmyslovému 
mytí.  
Sýry  se budou přejímat vždy časově odděleně od masa a masných výrobků. Totéž platí o 
příjmu lahůdek, které se budou přijímat vždy časově odděleně od příjmu mražených 
pekařských výrobků. Všechny tyto výrobky jsou dodávány výhradně v zabaleném stavu 
(velkospotřebitelské balení).  
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Stavba bude zahrnovat následující stavební objekty: 
  

SO   101 – Příprava území  
 SO   101.1 – Demolice  
 SO   101.2 – Hrubé terénní úpravy  

 SO   102 – Objekt prodejny potravin  
 SO   103 – Objekt komerčních prodejen 
 SO   104 – Komunikace a zpevněné plochy 
 SO   105 – Opěrné zdi v areálu  
  SO   106 – Terénní a sadovnické úpravy   
 SO   107 – Kanalizace  a objekty na kanalizaci   
  SO 107.1 – Dešťová  a zaolejovaná kanalizace v areálu  
   SO 107.2 – Splašková  kanalizace v areálu  
  SO 107.3 – Retenční nádrž dešťových vod  
  SO 107.4 – Čerpací stanice a výtlak odpadních vod 
  SO 107.5 – Odlučovač ropných látek  
   SO 107.6 – Odlučovač tuků  
 SO   108 – Přípojka vodovodu    
 SO   109 – Přípojka CZT    
 SO   110 – Přípojka telefonu (Telefónica O2)  
 SO   111 – Přípojka elektrické energie -  NN    
 SO   112 – Venkovní osvětlení  
 SO   113 – Drobné stavební a reklamní objekty, oplocení 
 SO   114 – Přeložky vedení a sítí  TI  
  SO 114.1 – Úprava  kabelu VN 10 kV  
   SO 114.2 – Úprava a přeložka  horkovodu 2x DN400   
  SO 114.3 – Úprava telefonní  kabelové trasy  při ulici Slavíkové  
  SO 114.4 – Úprava veřejného osvětlení  
    SO   115 – Přeložky a úpravy objektů, ploch a sítí v areálu učiliště    

SO 115.1 – Úpravy objektů a ploch   
SO 115.2 – Úprava venkovního osvětlení   

   SO 115.3 – Přeložka dešťové a splaškové kanalizace   
 SO   116 – Rozšíření veřejné vodovodní sítě    
 SO   117 – Dopravní připojení z ulice 17. listopadu    
 
Výše uvedené objekty a provozní soubory charakterizují řešenou stavbu s vymezením 
možného rozsahu řešené problematiky. 
 

Příprava území pro vlastní stavbu 
Pro uvolnění plochy pro stavbu bude provedena demolice stávajícího objektu autoservisu, 
oplocení a drobných objektů.  
Při přípravě stavby bude v nezbytně nutném rozsahu provedeno kácení zeleně (dle 
zák.č.114/1992 Sb., § 8, odst.1 investor požádá o vydání rozhodnutí příslušného orgánu 
ochrany  životního prostředí ke kácení dřevin rostoucích mimo les). Provedena bude 
podrobná  inventarizace dřevin navržených ke kácení.  
Kácení stromů a keřů bude provedeno v období vegetačního klidu. Za vykácenou zeleň může 
být předepsána příslušným orgánem státní správy náhradní výsadba.  
Provedeno bude snížení nivelety stávajícího terénu téměř na celé ploše staveniště.  
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Bilance odkopů činí cca 9 700 m3 zeminy. Tato zemina bude přímo po odtěžení odvezena na 
nejbližší řízenou skládku. Předpokládá se vzdálenost do 15 km od městského obvodu Poruba. 
Pro rozprostření humózní zeminy  na plochy, které budou v rámci sadových úprav osety 
travou se předpokládá zajištění zeminy  o kubatuře 45 m3 .  

 
Prodejna potravin  
 
Vytápění  prodejny potravin 
Objekt bude napojen na rozvody CZT. Na patě objektu bude zřízena nová předávací 
výměníková stanice CETETHERM  / voda-voda. Součástí předávací výměníkové stanice 
(dále jen PVS-102) bude i měření tepla. PVS nebude zajišťovat přípravu TUV – bude 
připravována elektrickými ohřívači. 
 

Rozvody chladu (studené vody) 

Pro výrobu chladu bude použito kondenzátoru Günttner S-GW 067A/3-S se 3 ventilátory, 
který bude umístěn na venkovní stěně za manipulačním prostorem.  
Kompresorová jednotka bude umístěna přes stěnu pod stropem ve vnitřním manipulačním 
prostoru. 
K rozvodu chladu bude použito chladírenských měděných trubek za použití příslušných 
tvarovek. 
 

Vzduchotechnika prodejna potravin 
V prostorách kanceláří a skladů je uvažováno se základní hygienickou výměnou vzduchu  
0,5 x / hod.U šaten je počítáno s výměnou vzduchu 20 m3/ skříňku. Pro odvětrání sociálek je 
uvažováno s následujícími výměnami vzduchu pro jednotlivé zařizovací předměty: 

» 150 m3/hod  pro sprchu 
» 50 m3/hod  pro každou záchodovou mísu 
» 30 m3/hod  pro každé umyvadlo 
» 25 m3/hod  pro každý pisoár 

 
K izolaci vzduchotechnického potrubí vedeného v prostoru nad podhledy bude použita 
tepelná izolace Rockwool Klimarock s požární odolností min. 30 minut. 
Pro vedení potrubí bude použito typizovaných potrubních dílů, tvarovek,  závěsných a 
podpěrných prvků. 
 

Větrání prostoru prodejny  

Vzduchotechnické zařízení pro objekt je navrženo jako mírně přetlakové (5%) a dimenzováno 
na 6 m3 /h čerstvého vzduchu na 1m2 podlahové plochy. Toto vzduchotechnické zařízení v 
prodejně je při běžném provozu schopno vyměnit 6900 m3 vzduchu za hodinu. Pro přívod 
vzduchu budou použity jednotky GEA – MULTIMAXX M 532, umístěné nad podhledem, 
nasávající venkovní vzduch ze střechy objektu přes žaluzie, filtr a směšovací komoru 
v jednotce.  
K odvodu vzduchu z prostoru prodejny (v její zadní části) je navržen potrubní ventilátor 
MAICO odsávající znehodnocený vzduch přes kruhový tlumič a 5 ks odsávacích mřížek 
SCHAKO a vyfukující jej přes protidešťovou hlavicí nad střechou do venkovního prostoru. 
Dle umístění prodejny v  aglomeraci bude řešeno tlumení hluku do venkovního prostoru 
samostatně. 
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Prostory WC, bez možnosti přímého větrání, budou nuceně odsávány  samostatnými 
ventilátory umístěnými v podhledu, odsávající vzduch z  jednotlivých prostor v kombinaci se 
samotahovou hlavicí.  
 
Provětrávání vnitřní místnosti  
Pro odvětrání této místnosti je použito malého axiálního ventilátoru  DECOR 300 CRZ.  
 
Provětrávání šaten  
Pro odvětrání těchto místností bude v obou případech použito plastového ventilátoru do 
potrubí RK-160.  
Odtahy z obou ventilátorů budou v obou případech vyvedeny nad střechu budovy, kde budou 
zakončeny protidešťovou hlavicí se síťkou proti hmyzu. 
 
Větrání technické místnosti  
Větrání místnosti  je navrženo jako přirozené. Přívod vzduchu bude proveden  větracím 
otvorem ve dveřích .  Přebytečný vzduch bude odváděn nad střechu objektu odsávací mřížkou 
a potrubím spiro, osazeným v zadním rohu místnosti.  
 

Zdravotechnická instalace 
Kanalizace dešťová - střecha objektu bude odvodněna vnitřními  střešními svody zaústěnými 
do dešťové kanalizace areálu stavby a dalším odtokem do retenční nádrže, dále do čerpací 
stanice s následným odtokem výtlačným potrubí do veřejné kanalizace ve správě OVAK.  
Kanalizace splašková - odvádí odpadní vody od jednotlivých zařizovacích předmětů do 
splaškové areálové kanalizace s následným odtokem do čerpací šachty, odkud bude 
provedeno výtlačné potrubí s napojením do veřejné jednotné kanalizace DN 300, která je ve 
správě OVAK.  Použitý materiál kanalizace  PP HT systém a PVC KG systém. Na kanalizaci 
z prostoru řeznictví bude osazen odlučovač tuků SO 107.6. 
 
Objekt komerčních prodejen 
 
Vytápění  objektu komerčních prodejen 
Objekt bude napojen na rozvody CZT . Na patě objektu bude zřízena nová předávací 
výměníková stanice CETETHERM  / voda-voda. Součástí předávací výměníkové stanice 
(dále jen PVS-103) bude i měření tepla. PVS nebude zajišťovat přípravu TUV – bude 
připravována elektrickými ohřívači. 
 

Rozvody chladu (studené vody) 

Pro výrobu chladu bude použito kondenzátoru Günttner, který bude umístěn na venkovní 
stěně. Kompresorová jednotka bude umístěna přes stěnu pod stropem ve vnitřním prostoru 
místnosti PVS-103. K rozvodu chladu bude použito chladírenských měděných trubek za 
použití příslušných tvarovek. 
 

Vzduchotechnika 

V prostorách kanceláří a skladů je uvažováno se základní hygienickou výměnou vzduchu  
0,5 x / hod. U šaten je počítáno s výměnou vzduchu 20 m3/ skříňku. 
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Větrání prostorů komerčních prodejen  

Vzduchotechnické zařízení pro objekt je navrženo jako mírně přetlakové (5%) a dimenzováno 
na 6 m3 /h čerstvého vzduchu na 1m2 podlahové plochy. Dále musí bude splněna krátkodobá 
limitní výměnu vzduchu 20 m3/osobu.  
Pro přívod vzduchu i vytápění každé komerční prodejny jsou použity jednotky GEA – 
MULTIMAXX, umístěné nad podhledem, nasávající venkovní vzduch ze střechy objektu přes 
žaluzie, filtr a směšovací komoru v jednotce. Výfuk vzduchu je veden přes čtyřstrannou 
výustku do prostoru příslušné prodejny.V zimním období je vzduch pomocí směšovací 
komory cirkulován pro udržení  vnitřní prostorové teploty +19 oC .   Napojení na topné 
médium je provedeno v prostoru podhledu.  
 
Odvětrání toalet  
Prostory WC, bez možnosti přímého větrání, jsou nuceně odsávány  samostatnými ventilátory 
umístěnými v podhledu, odsávající vzduch z  jednotlivých prostor v kombinaci se 
samodtahovou hlavicí.  
 
Provětrávání vnitřních místností prodejen 
Pro odvětrání těchto místnosti je ve všech případech použito malého axiálního ventilátoru  
DECOR 300 CRZ. Prostor místností ve vnitřní dispozici je po dobu užívání (do 4 hod. denně) 
nuceně odsáván samostatným ventilátorem umístěným v potrubí, odsávajícím vzduch 
z prostoru v kombinaci se samodtahovou hlavicí.  
 
Provětrávání šaten  
Pro odvětrání těchto místností bude ve všech případech použito plastového ventilátoru do 
potrubí RK-160. Odtahy ventilátorů budou vždy vyvedeny nad střechu budovy, kde budou 
zakončeny protidešťovou hlavicí se síťkou proti hmyzu. 
Dávka vzduchu je u těchto místností stanovena na 20 m3/ skříňku. 
 
Větrání místnosti PVS-103  
Větrání místnosti přípojek je navrženo jako přirozené. Přívod vzduchu bude proveden  
větracím otvorem ve dveřích.  Přebytečný vzduch bude odváděn nad střechu objektu odsávací 
mřížkou a potrubím spiro, osazeným v zadním rohu místnosti.  
 
 
Komunikace a zpevněné plochy 
 
Obchodní centrum bude napojeno na dvě stávající přilehlé komunikace – ulice Slavíkova a 
17.listopadu. V rámci areálu je řešena plocha parkoviště s vnitřními komunikacemi, chodníky 
pro pěší, příjezd k zásobovací rampě a dále obsluha sousedních přilehlých pozemků. 
Na místní sběrnou komunikaci II/469 v ulici 17. listopadu bude napojen jednosměrný vjezd 
do areálu přes stykovou křižovatkou v místě stávajícího vjezdu do zadní části areálu školy. 
V tomto místě se na komunikaci II/469 rozšiřuje levý odbočovací pruh pro stávající 
nedalekou křižovatku s komunikací v ulici Slavíkova. Z toho důvodu je jednosměrný vjezd do 
areálu přes navrženou stykovou křižovatku umožněn pouze odbočením vpravo, a to nově 
navrženým odbočovacím  pruhem. Výjezd z areálu není na komunikaci II/469 navržen.  
Tento vjezd zároveň bude sloužit jako příjezd do prostoru parkoviště obchodního centra a 
k obsluze sousedního přilehlého areálu školy. 
Na místní obslužnou komunikaci v ulici Slavíkova bude vjezd do areálu napojen stykovou 
křižovatkou, přičemž vjezd a výjezd z areálu je umožněn  bez směrového omezení. 
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Tento vjezd zároveň slouží jako příjezd do prostoru parkoviště, k zásobovací rampě a 
k obsluze sousedního  přilehlého sportovního areálu. 
Vnitřní komunikace v areálu jsou obousměrné, zajišťují příjezd jak k parkovacím stáním, tak 
sousedním nemovitostem. Parkovací stání jsou navržena kolmá. 
 
Výpočtem bylo stanoveno minimální množství parkovacích stání pro obchodní centrum  
v počtu 80 stání. Navrženo je dle požadavku investora 96 parkovacích stání ( z toho 5 míst 
pro handicapované osoby). 
 
Parkovací stání budou v ploše barevně vyznačena – položením červené zámkové dlažby 
s vyznačením jednotlivých stání tmavě šedou linkou taktéž ze zámkové dlažby. Barevně bude 
odlišen také průchod parkovištěm pro pěší ( mezi řadami parkovacích stání ) z ulice 17. 
listopadu  ke vstupům do prodejen. Tento průchod bude dále doplněn vodícími pásky (opět 
mezi řadami parkovacích stání). 
Svítidla v ploše parkoviště budou chráněna proti nárazu a poškození ocelovými 
zabetonovanými zábranami. 
Všechny chodníky jsou lemovány betonovým chodníkovým obrubníkem (ABO 100/10/25 
nat). 
  
Odvodnění 
Parkoviště i komunikace budou odvodněny silničními vpustmi, vody budou svedeny 
zaolejovanou kanalizací přes odlučovač ropných látek a dále retenční nádrže a do soustavy 
městské kanalizace. 
 
Opěrné zdi v areálu  
Jedná se o opěrné stěny vyrovnávající výškové úrovně mezi komunikacemi a zpevněnými 
plochami v areálu obchodního centra.  
Opěrná stěna v prostoru komunikace do dvorní části Střední průmyslové školy   bude 
provedena betonová monolitická. Její půdorysný tvar kopíruje oblouk komunikace, výška 
stěny cca 1,20 m. Stěna bude tl. 200 mm s ocelovou výztuží, příčného tvaru T.  
Opěrná stěna mezi vnitřními komunikacemi  respektive parkovacími stáními  a  zeleným 
pásem u komunikace v ulici Slavíkové bude  provedena z betonových prefabrikovaných dílců 
tvaru T.  Výška stěny bude proměnná od 0,9 – 1,2 m.   

 
Délka betonové monolitické opěrné stěny  49 m´ 
Délka montované betonové  opěrné stěny  83 m´ 

 
Terénní a sadovnické úpravy  
Součástí stavby budou dokončovací terénní a sadovnické  práce v areálu prodejny .  
V rámci sadových úprav bude provedeno osetí travním semene a doplnění výsadby  skupin 
parterové zeleně - keřů. 
Vlastní  návrh sadových úprav, sadební plán, bližší určení jednotlivých dřevin bude proveden 
v dalším stupni projektové dokumentace.  
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Kanalizace a objekty na kanalizaci  
Skládá se z následujících částí: 
  Dešťová  a zaolejovaná kanalizace v areálu  
   Splašková  kanalizace v areálu  
  Retenční nádrž dešťových vod  
  Čerpací stanice a výtlak odpadních vod 
  Odlučovač ropných látek  
   Odlučovač tuků  
 
Dešťové vody ze střech a zaolejované vody z prostoru komunikací budou odváděny do 
retenčního objektu, dále do čerpací stanice s následným výtlakem do veřejné jednotné 
kanalizace DN 300 v ulici Slavíkova.  
Zaolejované dešťové vody z prostoru parkovišť a komunikací, budou před napojením na 
retenční objekt předčištěny v odlučovači ropných látek.  
Tabulka č.1 

KANALIZACE    

 -  Max. špičkové odtok. množství splaš. vod l/s 4,41 
-  Průměr. hodinové odtok. množství splaš.vod m3/hod. 0,18 

 -  Průměr. denní odtok. množství splašk. vod  m3/ den 2,2 
 -  Roční odtokové množství splaškových vod m3/ rok 803 

 -  Odtokové množství dešťových vod - celkem  l/sec 62,10 

     -     část střecha l/sec 62,10 
     -     část zpevněné plochy dlážděné l/sec  42,45  

 
Pro zajištění odvedení veškerých odpadních vod z areálu je navržena čerpací stanice 
odpadních vod. Návrh čerpací stanice vychází z výškového členění lokality vzhledem 
k umístění veřejné kanalizace, kde není možnost gravitačního odvodnění. 
Správce veřejné kanalizace OVAK limituje vypouštění odpadních vod do kanalizace 
hodnotou 10 l.s-1. Akumulaci odpadních vod pro jejich další nátok do čerpací stanice zajišťuje 
retenční nádrž dešťových vod. 
Odlučovač ropných látek je navržen jako balený čistírenský výrobek tvořený PP nádrží 
s betonovými stěnami, která zajišťuje kompaktnost,vodotěsnost a vysokou životnost. 
Navržený odlučovač je dimenzován na hydraulické zatížení 45 l/s. Vnitřní technologie je 
tvořená z plastů. Napojení je realizováno standardním spojovacím systémem používaným pro 
napojování polyetylenového nebo betonového potrubí. 
Odlučovač tuku je navržen na vývodu tukové kanalizace z objektu SO 103 ve zpevněné ploše. 
Toto zařízení je určen pro zachycení olejů a tuků z provozu přípravny uzenin a masa jako 
ochrana kanalizace před zanášením tukem. 
 
Stavební práce 
Přístup na stavební pozemek po dobu stavby bude zajištěn provizorní úpravou v místě 
budoucího dopravního napojení v ulici Slavíkové. Bude provedena úprava nivelety na úroveň 
pláně budoucího terénu provedeny podkladní vrstvy  a osazeny silniční betonové panely. 
Silniční panely  budou uloženy v šířce 8,0 m a hloubce vjezdu cca 12, 0 m. 
Přístupová trasa bude z komunikace I/ 11 – ulice Opavská, část ulice 17. listopadu a dále 
Rudná. Na I/11 navazuje na křižovatce Rudná – 17. listopadu komunikace I/47. 
Voda a energie bude zajištěna ze stávajících rozvodů těchto sítí  v okolí staveniště.  
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V předstihu stavby bude provedena část přípojky včetně vodoměrné šachty s vystrojením a 
přivedena do prostoru zařízení staveniště. Zde bude ukončena uzávěrem v provizorní dočasné 
šachtě z betonové skruže. 
V předstihu stavby proveden objekt SO 111 – Přípojka elektrické energie – NN. Z pilíře bude 
připojen staveništní rozváděč pro potřeby stavby. 
Pro realizaci stavby zajistí zhotovitel příslušná provozní, organizační a bezpečnostní opatření. 
 
Úroveň navrhovaného technického řešení 
 
Záměr odpovídá požadovanému standardu pro obdobné stavby a je v souladu s platnou 
legislativou.  
Navržené technické i stavební řešení je v souladu s požadavky na obdobné stavby. Navržena 
stavba je řešena přiměřeným způsobem s ohledem na okolní objekty, dopravní charakteristiky 
území a inženýrské sítě vedené předmětným územím. Technické řešení je koncipováno účelně 
s optimalizací umístění navrhované stavby obchodního centra v Ostravě Porubě.  
 
 
7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení  
 
Zahájení stavby       10/2008 
Ukončení         2009  
 
 
8. Výčet dotčených územně samosprávných celků      
 
Kraj    Moravskoslezský  
Město    Statutární město Ostrava 
   Městský obvod Ostrava - Poruba 
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 řízení bude v kompetenci příslušného stavebního úřadu 
Městského obvodu Ostrava – Poruba a Magistrátu města Ostrava. 
 
U záměru se předpokládá vydání následujících správních rozhodnutí: 
 
Stavební úřad – ÚMOb Ostrava-Poruba: 
 - územní rozhodnutí  
 - stavební povolení  
 - kolaudační rozhodnutí  
Magistrát města Ostravy: 
 - povolení  k vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace s předčištěním, povolení  
   vodních  děl (vodoprávní úřad)  
 - souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady  
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II. Údaje o vstupech 
1. Zábor půdy 
 
Stavba  bude  situována na pozemcích p.č. 2001/1, 2001/2, 2001/5, 1988/1, 4424/18, 1999, 
2001/9 a 2002/1 v k.ú.Poruba-sever, které jsou ostatní plochou nebo stavební plochou.   
Podrobný majetkoprávní elaborát bude součástí projektové dokumentace. 
 
K záboru zemědělského půdního fondu nedojde. 
 
Půda určená k plnění funkce lesa PUPLF 
Půda určená k plnění funkce lesa nebude záměrem dotčena. 
 
Zvláště chráněná území 
Lokalita výstavby navrhované stavby nespadá do zvláště chráněného území ve smyslu § 12, 
13, 14  zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. To znamená, že neleží na území 
národního parku, chráněné krajinné oblasti, přírodního parku, národní přírodní rezervace, 
přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky ani přechodně chráněné 
plochy. 
   
Lokalita nepodléhá ustanovení §18 o omezení činností v chráněném ložiskovém území dle 
zákona ČSR č. 44/1988 Sb., o ochraně  a využití nerostného bohatství. Zájmový pozemek 
nepodléhá celoplošným ani lokálním ochranám dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody, a požadavkům zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.   
Lokalita výstavby neleží v žádné ochranném pásmu vyplývajícím ze zvláštních předpisů 
v ochraně životního prostředí.  
 
Jiná  ochranná pásma 
Možné případné dotčení ochranných pásem technického charakteru - inženýrských sítí - bude 
projednáno před zahájením územního řízení s jejich správci. 
 
 
2. Odběr a spotřeba vody 
 
Období výstavby 
Pitná voda pro sociální potřeby bude zajištěna při výstavně obvyklým způsobem. Výše 
spotřeby bude relativně malá a nebude mít vliv na zásobování obyvatelstva pitnou vodou, 
předpoklad je maximálně cca 80 l/pracovníka/den.  
Voda bude zajištěna ze stávajících rozvodů těchto sítí  v okolí staveniště. V předstihu stavby 
bude provedena část přípojky včetně vodoměrné šachty a přivedena do prostoru zařízení 
staveniště.  
Technologická voda pro přípravu směsí  bude k dispozici přímo v místech výroby směsí, 
hotová směs bude dovážena na stavbu. Betonové směsi budou vyráběny ve stávajících 
betonárnách, které mají zajištěn dostatečný přísun vody. Případná potřeba vody přímo na 
stavbě (např. pro zkrápění komunikací v době nepříznivých klimatických podmínek) bude 
zajišťována v rámci zabezpečení dodávky prací dodavatelem stavebních prací. Nároky na 
spotřebu vody pro tyto účely budou časově omezené na dobu výstavby. Budování nových 
přípojek vody není nutné. 
Voda pro tyto účely bude dovážena ve speciálních cisternových automobilech s čisticími 
nástavci, ani zde se nebude vyžadovat výstavba vodovodních přípojek. 
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Období provozu 
 
Řešena bude přípojka vody pro objekt prodejny potravin a objekt komerčních prodejen a další 
rozvod vody až k jednotlivým prodejnám. Napojení objektů bude provedeno z rozšíření 
vodovodní sítě.  Přípojka pitné vody pro objekt prodejny potravin je navržena z PE potrubí 
SDR11, 63 x 5,8 mm v délce 6,0 m až do vodoměrné šachty, kde bude ukončena vodoměrnou 
sestavou. Za napojením na rozšíření vodovodu bude umístěno šoupátko DN50 se zemní 
soupravou.  Dále bude pokračovat rozvod vody k objektu komerčních prodejen v délce  
43,5 m ve shodné dimenzi.  
 
Potřeba pitné vody   
 
Prodejna potravin 
Zaměstnanci při celodenním 12 h provozu 16 osob á 60 l/os/směnu   960 l/den 
Ostraha objektu         2 osoby á 60 l/os./směnu   120 l/den 
Spotřeba vody celkem:        1 080 l/den 
      Qd     1 080 l/den  
          1,080 m3/den 
      Qp     0,025 l/s 
      Qmax = ½ Qp / 1/2hod  540 / 1800 = 0,3 l/s 
      Qr = Qd x 365 = 1,080 x 365 394,2 m3/rok 
Požární hydrant D25 2 ks   Qpož.     1,1 l.s-1 
 
Vodoměrná šachta bude umístěna v zatravněné ploše navrženého areálu a bude sloužit pro 
osazení vodoměrů pro oba objekty. Vodoměrná šachta bude typová o světlých rozměrech 
1200x900 mm, uzavřená vodotěsným litinovým poklopem. Osazený vodoměr bude sloužit 
pro měření spotřeby vody jak pro provoz objektu, tak i pro případ hašení vnitřními hydranty 
typu D 25. Použité vodoměry budou opatřen pulsním výstupem pro možnost přenosu dat o 
spotřebě vody.  
Zajištění požární vody mimo objekt bude realizováno ze stávající veřejné vodovodní sítě.  
Navržené vodovodní potrubí bude v případě potřeby spojováno svařováním a uloženo do 
pískového lože tl. 150 mm. Úsek potrubí mezi šoupátkem a uzávěrem vody ve VŠ bude 
z jednoho kusu potrubí. Bezprostředně nad potrubím bude položen identifikační vodič. 
Rovněž nad potrubím bude proveden zásyp z písku a to do úrovně 300 mm nad vrcholem 
potrubí. Pro zabezpečení trubního vedení před poškozením bude nad potrubím uložena 
výstražná fólie bílé barvy.  
 
Objekt komerčních prodejen   
Zaměstnanci při celodenním 12 h provozu    16 osoby á 60 l/os/směnu   960 l/den 
Ostraha objektu          4 osoby á 60 l/os./směnu    160 l/den 
Celkem            1 120 l/den 
      Qd     1 120 l/den  

1,120 m3/den 
 Qp     0,026 l/s 
 Qmax  = ½ Qp / 1/2hod  560 / 1800 = 0,31 l/s 
 Qr  = Qd x 365   1,120 x 365  

= 408,8 m3/rok 
Požární hydrant D25 2 ks   QD     2,63 l.s-1 
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Obchodní areál celkem 
Celková denní spotřeba  Qd =  2,2 m3/den 
Předpokládaná roční spotřeba Qr =    803 m3/rok 
 
 
3. Surovinové a energetické zdroje 
 
 
Elektrická energie 
 
Tabulka č.2 

SILNOPROUD    
 -  Instalovaný příkon Pi KW 143  
 -  Max. soudobý příkon Ps KW 116  
 -  Celková roční spotřeba el.energie MWh / rok 540  
 -  Kapacita transformátorů --- --- 
 -  Výkon generátoru NZE diesel --- - 

 -  Výkon zdrojů UPS 2ks x kVA 
1x8kVA/60min (UPS1),  
1x4,5kVA/30min (UPS2) 

 
 
Elektroinstalace    
Jedná se o vybudování přípojky NN pro 3 odběrná místa: 

pro obchodní centrum  3x125A 
pro řeznictví    3x63A 
pro komerční prodejnu  3x63A 

 
Přípojka bude napojena z z distribuční trafostanice DTS 8374 a to z volných vývodů č.1 a 2. 
Přípojka bude provedena kabelovou smyčkou se dvěma kabely (1 x rezerva) AYKY 
2x3x120+70. Kabely se uloží dle ČSN 332000-5-52 částečně ve volném terénu a pod 
komunikací ul. 17. listopadu v protlaku. Uložení kabelů bude respektovat ČSN 736005 
s ohledem na uložení stávajících inženýrských sítí. 
Přípojka bude ukončena ve skříni SR301/PVS1 v plastovém pilíři PP21/P. Délka trasy 
přípojky l=160 m.   
 
Centrální zásobování teplem 
Přípojky CZT budou vedeny samostatně pro objekty SO-102 (prodejna potravin – 71 kW) a  
SO-103 (objekt komerčních prodejen – 75 kW). 
Přípojka CZT pro objekt prodejny potravin bude vyvedena z výše položené šachty horkovodu 
– v dané šachtě bude opatřena uzávěry. Přípojka CZT pro objekt komerčních ploch bude 
vyvedena z níže položené šachty horkovodu – v dané šachtě bude opatřena uzávěry. 
 
Další informace jsou totožné pro obě samostatné přípojky horkovodu. 
 
Teplotní spád   zima 140 / 70°C 
 léto 80 / 50°C 
Konstrukční parametry  160 °C / 2,5 MPa 
Předpokládaná dimenze přípojky  2x DN40 
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Tabulka č.3 

ZÁSOBOVANÍ TEPLEM     
 -  Tepelná charakteristika SO102 + SO103 W/m3/K 0,2 
 -  počet a velikost PVS ks á kW 2 /    71 a 75 kW 
 -  počet a velikost ohřívačů TUV - pouze elektrický ohřev 

 -  počet a velikost VZT jednotek (prod.pl.) ks á (typ) 7 (teplovodní 4+3) 

 
 
Ostatní materiály 
Materiál (stavební materiál) pro potřeby stavby bude specifikován a uveden v projektu stavby. 
Jeho množství odpovídá velikosti výstavby a konstrukci objektu. 
 
Pro komunikace a parkoviště je navržena konstrukce: 
Vjezdy do areálu, příjezd k zásobovací rampě a napojení sousedních areálů budou provedeny 
z asfaltobetonového povrchu. Zbývající plocha parkoviště s vnitřními komunikacemi a 
chodníky budou dlážděné z betonové zámkové dlažby. 
Konstrukce zpevněných ploch  - parkovišť, komunikací musí vyhovět kategorii D 400 pro 
těžký provoz. 
Konstrukce asfaltobetonových komunikací  
 asfaltový beton střednězrnný ABS III      40 mm 
 asfaltový beton velmi hrubý  ABVH II      70 mm 
 obalované kamenivo OK I        60 mm 
 kamenivo zpevněné cementem KSC I    120 mm 
 štěrkodrť ŠD        180 mm 
 celkem         470 mm 
Konstrukce parkoviště ze zámkové dlažby  
 betonová zámková dlažba         80 mm 
 drť 4 – 80 mm          30 mm 
 mechanicky zpevněné kamenivo     180 mm 
 štěrkodrť ŠD                   180 mm 
 celkem         470 mm 
Všechny vozovky v areálu  budou lemovány   novým  betonovým obrubníkem ABO 100/15 
25 II nat. a řádkem betonové přídlažby ABK 50/25/10 nat. 
 
Konstrukce dlážděných chodníků ze zámkové dlažby 

zámková dlažba typ RYOLIT RYO 20/16/8 II nat 
(výrobce Prefa Brno)           60 mm 

 lože z drti 4 - 8 mm           40 mm 
 štěrkopísek        150 mm 
 celkem         250 mm 
 
Při výstavbě a provozu nebudou používány suroviny nebo materiály, které by mohly způsobit 
negativní ovlivnění životního prostředí nebo zdraví obyvatel.  
Při výstavbě a provozu nebudou používány suroviny nebo materiály, které by mohly způsobit 
negativní ovlivnění životního prostředí nebo zdraví obyvatel.  
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4. Nároky na dopravní  a jinou infrastrukturu 
 
Doprava v době výstavby 
 
Realizace nevyžaduje vytvoření nového dopravního napojení ani neznamená jiný významný 
nárok na dopravní infrastrukturu, která by v území nebyla v současnosti řešena.  
Vlastní stavba vyžaduje odvoz materiálu z demolic a zemin z výkopů a dopravu stavebního 
materiálu. Tyto materiály budou dovezeny po stávajících komunikacích. Dopravní náročnost 
této přepravy odpovídá běžným požadavkům na zabezpečení stavby obdobného rozsahu 
v území. Zvýšená dopravní náročnost bude v době odvozu výkopů. Bude pro vlastní 
provedení stavby zpracován plán organizace výstavby s ohledem na dopravní zabezpečení 
stavby, neboť doprava stavby bude přímo navazovat na stávající dopravní obslužnost území a 
může znamenat významný negativní impakt pokud nebude řešení stavební dopravy odpovídat 
požadavkům na zabezpečení dopravní obslužnosti předmětného území.  
 
Doprava v době provozu  
 
Prodejny mají navrženo vlastní parkoviště, které je dopravně přístupné z komunikací v ulicích 
17.listopadu a Slavíkova. Hlavní dopravní napojení pro zákazníky je navrženo z ulice 
Slavíkovy, je však možno použít i vjezdu z ulice 17. listopadu – pouze pravé odbočení a 
výjezd vpravo. 
Dle investorem průběžně prováděných průzkumů obsazenosti parkoviště s ohledem na 
velikost prodejny , její polohu ve městě a vlastní velikost města, kde se prodejna realizuje je 
stanoven předpoklad obsazenosti do 30 % kapacity parkovacích míst. 
Prodejní doba se předběžně stanovuje na 12 hodin (8 00 – 20 00), počet motorizovaných 
zákazníků 250 za jeden den. 
 
Obchodní centrum bude napojeno na dvě stávající přilehlé místní komunikace. V rámci areálu 
je pak řešena plocha parkoviště s vnitřními komunikacemi, chodníky pro pěší, příjezd 
k zásobovací rampě a dále obsluha sousedních přilehlých pozemků. 
Na místní sběrnou komunikaci II/469 v ulici 17. listopadu bude napojen jednosměrný vjezd 
do areálu přes stykovou křižovatkou v místě stávajícího vjezdu do zadní části areálu školy. 
V tomto místě se na komunikaci II/469 rozšiřuje levý odbočovací pruh pro stávající 
nedalekou křižovatku s komunikací v ulici Slavíkova. Z toho důvodu je jednosměrný vjezd do 
areálu přes navrženou stykovou křižovatku umožněn pouze odbočením vpravo, a to nově 
navrženým odbočovacím  pruhem. Výjezd z areálu není na komunikaci II/469 navržen.  
Tento vjezd zároveň bude sloužit jako příjezd do prostoru parkoviště obchodního centra a 
k obsluze sousedního přilehlého areálu školy. 
Na místní obslužnou komunikaci v ulici Slavíkova bude vjezd do areálu napojen stykovou 
křižovatkou, přičemž vjezd a výjezd z areálu je umožněn  bez směrového omezení. 
Tento vjezd zároveň slouží jako příjezd do prostoru parkoviště, k zásobovací rampě a 
k obsluze sousedního  přilehlého sportovního areálu. 
Vnitřní komunikace v areálu jsou obousměrné, zajišťují příjezd jak k parkovacím stáním, tak 
sousedním nemovitostem. Parkovací stání jsou navržena kolmá. 
 
Výpočet odstavných a parkovacích ploch 
Dle tabulky 34 pro základní ukazatele výhledového počtu odstavných a parkovacích stání: 
Druh objektů     obchod, plnosortimentní nákupní centrum do 5000 m2 prodejní  

plochy 
Účelová jednotka (UJ)   prodejní plocha 
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Kapacitní ukazatel  1 stání na 25 m2 prodejní plochy 
Parkovací stání  krátkodobá  90% 

dlouhodobá  10% 
1995 m2 prodejní plochy 1995 / 25    80 parkovacích stání 
Vzorec pro výpočet parkovacích stání u řešeného objektu: 

N1 = Oo 
. ka + Po 

. ka 
. kp  

 

ka součinitel vlivu stupně automobilizace  1,25 
kp součinitel redukce počtu stání (tab.30)  0,8 
charakter území (tab. 31), obce >50 000 obyvatel skupina B 
stupeň úrovně dostupnosti území (tab. 32)  3 dobrá 

kvalita 
N1  =  (0 

. 1,0)  +  (80 . 1,25 . 0,8) 
N1  =  0 +  80 
N1  =  80  po zaokrouhlení   N1 = 80 parkovacích stání  

 
Výpočtem bylo stanoveno minimální množství parkovacích stání pro obchodní centrum  
v počtu 80 stání. Navrženo je dle požadavku investora 96 parkovacích stání ( z toho 5 míst 
pro handicapované návštěvníky). 
 
Silniční provoz 
Nárůst intenzity dopravy na ul. 17. listopadu a Slavíkova osobních vozidel zákazníků a 
nákladních vozidel zásobování a na parkovišti obchodního centra prodejny vychází ze zadání 
a zkušenosti s provozem u obdobných areálů (96 parkovacích míst z toho 5 pro invalidní 
občany). Na ul. 17. listopadu (úsek ul. Opavská - ul. Slavíkova) byl v roce 2005 (sčítání 
prováděné pro Ředitelství silnic a dálnic ČR) průjezd 11 546 vozidel/den. Pro přepočet na rok 
2010 budou použity koeficienty dle ŘSD. 
Tabulka č.4 

Dopravní trasy- průjezdy  
vozidel  

Vozidla 
Rok 2010 

voz/den 
po výstavbě 

 ul. 17. listopadu   Osobní 150
 úsek ul. Opavská - vjezd na    Lehká nákladní  6
 parkoviště (obchodní centrum)  Těžká nákladní  2
  Celkem 158
 ul. 17. listopadu   Osobní 75
 úsek vjezd na parkoviště (obchodní  Lehká nákladní  6
 Centrum) - ul. Slavíkova  Těžká nákladní  2
  Celkem 83
 ul. 17. listopadu   Osobní 150
 úsek ul. Slavíkova -   Lehká nákladní  6
 ul. Pustkovecká   Těžká nákladní  2
  Celkem 158
 ul. Slavíkova   Osobní 50
 úsek ul. 17. listopad -   Lehká nákladní  
 směr západ   Těžká nákladní  
  Celkem 50
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 ul. Slavíkova   Osobní 350
 úsek ul. 17. listopad - vjezd na   Lehká nákladní  12
 parkoviště (obchodní centrum)    Těžká nákladní  4
  Celkem 366
 ul. Slavíkova   Osobní 150
 úsek vjezd na parkoviště (obchodní  Lehká nákladní  
 Centrum) - směr východ  Těžká nákladní  
  Celkem 150
 Parkoviště (obchodní centrum)   Osobní 500
  Lehká nákladní  
  Těžká nákladní  
  Celkem 500
 Zásobování (obchodní centrum)  Osobní 
   Lehká nákladní  12
  Těžká nákladní  4
  Celkem 16

 
 
Jiná infrastruktura 
Při výstavbě bude nutné realizovat zabezpečení funkčnosti  stávajících  inženýrských sítí 
(přeložky, úpravy).  
Objekt bude připojen přípojkami na stávající sítě v území. 
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II. Údaje o výstupech   
1. Množství a druh emisí do ovzduší 
 
Při výstavbě  
 
Plošné zdroje emisí  
Plošným zdrojem znečištění ovzduší v době výstavby budou zejména emise poletavého 
prachu na ploše odpovídající výměře staveniště. Tyto emise budou vznikat pojezdem 
nákladních automobilů na komunikacích a v prostoru staveniště a provozem stavebních 
mechanismů při zemních pracích. Projevy zvýšené prašnosti jsou běžným projevem pro 
každou stavební činnost. Prašnost související se stavební činností je nepravidelná, krátkodobá 
a z hlediska imisních koncentrací nahodilá. Působení plošného zdroje bude přechodné - doba 
přípravy staveniště a zemních prací s produkcí sekundární prašnosti patrně nepřekročí období  
2 – 3 měsíců  a bude možno ji podle potřeby minimalizovat kropením rizikových míst.    
Rozsah stavební činnosti při přípravě území bude časově omezen na dobu vlastní realizace 
stavby. Nejvýznamnější budou demoliční práce a odvoz zeminy. Zpracování programu 
organizace výstavby bude v lokalitě významným eliminujícím faktorem s ohledem na 
stávající stav území.  
Množství emisí z plošných zdrojů v tomto případě nelze stanovit, neboť tyto závisí na době 
výstavby, ročním období, konkrétních klimatických podmínkách apod. Působení zdroje je 
možné odborným odhadem stanovit jako množství emitovaného prachu na cca  
0,5 – 0,6 t/stavbu. Prašnost se může projevit především za nepříznivých klimatických 
podmínek a při špatné organizaci práce. Organizace práce bude významným faktorem 
eliminace možných vlivů.    
 
Imisní charakteristika lokality 
 
Dle údajů z Informačního systému kvality ovzduší ČR je nejbližší lokalita s měřením imisní v 
Ostravě. Výsledky měření v roce 2007 : 
 

Stanice ČHMÚ č. 125 - Ostrava-Poruba/ČHMÚ 
- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 145 µg/m3 
 98 % kv. 87,0 µg/m3  (počet překročení imisního limitu 47krát) 
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 30,6 µg/m3  
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 20,2 µg/m3  

 
Stanice ZÚ č. 1422 - Ostrava-Poruba IV 

- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 130 g/m3 
   (počet překročení imisního limitu 4krát) 

- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 19,2 µg/m3  
 
Stanice ČHMÚ č. 1549 - Ostrava-Poruba/ČHMÚ 

- benzen – průměrná roční koncentrace 3,2 µg/m3 
 
 
Stanice ČHMÚ č. 1537 - Ostrava-Poruba/ČHMÚ 

- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 2,2 ng/m3 
 
Stavební úřad Městského obvodu Poruba je uveden ve Věstníku MŽP č. 4/2008 (Sdělení 
odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší - vymezení oblastí se zhoršenou 
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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 99,2 
% obvodu a imise benzo(a)pyrenu - průměrná roční koncentrace na ploše 100 % obvodu pro 
ochranu zdraví. 
 
Stav imisního pozadí sledované lokality Ostrava - Poruba pro rok 2010 (bez realizace stavby 
„Obchodní centrum při ulici 17. listopadu, Ostrava - Poruba“) 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 „Obchodní centrum při ulici 
17. listopadu, Ostrava - Poruba“) : 

- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace < 200 µg/m3 
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace < 40 µg/m3  
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace < 150 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace < 23 µg/m3  
- benzen – průměrná roční koncentrace < 4,0 µg/m3 
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace < 3,0 ng/m3 

 
 
Imisní limity pro znečišťující látky 
 
V současné době jsou platné imisní limity, stanovené Nařízením vlády č. 597/2006 Sb., 
kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a 
řízení kvality ovzduší. Vzhledem k poloze území jsou v oblasti platné imisní limity pro 
ochranu zdraví lidí.  
Tabulka č.5 

 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 
 
Pro navrhovaný záměr je zpracována Rozptylová studie autorizovanou osobou Ing.Petrem 
Fiedlerem v 07/2008. Rozptylová studie imisní situace je zpracována tak, aby posoudila vliv 
stavby „Obchodní centrum při ulici 17. listopadu Ostrava - Poruba“ po realizaci na okolí.  
Rozptylová studie je zpracována pro nejbližší okolí uvažované stavby „Obchodní centrum při 
ulici 17. listopadu Ostrava - Poruba“ a to pro rok 2010, po výstavbě, při úplném celoročním 
provozu obchodního centra.  
 
Rozptylová studie řeší nové zdroje znečišťování ovzduší, které vzniknou realizaci stavby 
„Obchodní centrum při ulici 17. listopadu Ostrava - Poruba“, po výstavbě : 
• Nárůst silniční dopravy na ul. 17. listopadu a Slavíkova a na parkovišti obchodního centra.  

Areál obchodního centra bude dopravně napojen vjezdem na parkoviště z ul. 17. listopadu 
(jednosměrný vjezd) pro osobní vozidla zákazníků a dále vjezdem a výjezdem z ul. 
Slavíkova pro osobní vozidla zákazníků (na parkoviště) a nákladní vozidla zásobování (k 
zásobovací rampě). 
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Výpočtem je zjištěn nárůst imisní koncentrace v hodnocené lokalitě Ostrava - Poruba 
pocházející z provozu stavby „Obchodní centrum při ulici 17. listopadu Ostrava - Poruba“, 
dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Při načtení stavu 
imisního pozadí hodnocené lokality Ostrava - Poruba, před provozem stavby, 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 
 
Novými zdroji emisí bude nárůst příslušné silniční dopravy (vozidla zákazníků a zásobování 
obchodního centra). 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 a 
benzo(a)pyren. 

 
Rozptylová studie hodnotí výhled imisní zátěže v roce 2010 po realizaci stavby „Obchodní 
centrum při ulici 17. listopadu, Ostrava - Poruba“ a úplném celoročním provozu obchodního 
centra z pohledu ochrany zdraví lidí pro suspendované částice (PM10), oxid dusičitý (NO2), 
benzen a benzo(a)pyren. 
 
Výpočet byl proveden dle Metodického pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP ČR výpočtu 
znečištění ovzduší z bodových a mobilních zdrojů “SYMOS´97”, zveřejněný ve Věstníku 
Ministerstva životního prostředí České republiky, ročník 1998 ze dne 1998-04-15, částka 3 a 
dodatku č.1 zveřejněném ve Věstníku MŽP, duben 2003, částka 4. Výpočet byl proveden 
softwarem SYMOS´97v2003 – 5.1.4. 
 
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  
- 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)  
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- 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 
- 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. 
  
 
Podklady o zdrojích 
Podklady obsahují dokumentaci pro územní rozhodnutí „Obchodní centrum při ulici 17. 
listopadu Ostrava - Poruba“ (PRINTES - ATELIER s.r.o., Mostní  1876/11a, 750 02 Přerov 
z 04/2008), podklady o stavebních objektech a parkovišti. Byla předána přehledná situace 
areálu.  
 
Silniční provoz 
Nárůst intenzity dopravy na ul. 17. listopadu a Slavíkova osobních vozidel zákazníků a 
nákladních vozidel zásobování a na parkovišti obchodního centra prodejny vychází ze zadání 
a zkušenosti s provozem u obdobných areálů (96 parkovacích míst z toho 5 pro osoby 
invalidní).  
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Emise 
Pro výpočet emisí ze silniční dopravy jsou použity emisní faktory silničních vozidel. K 
výpočtu jsou použity emisní faktory z „Programu pro výpočet emisních faktorů pro motorová 
vozidla“ MEFA v.02 z internetových stránek MŽP ČR (http:/www.env.cz). Pro stanovení 
emisních faktorů jsem vycházel z předpokladu, že provozovaná silniční vozidla po roce 2010 
budou podle plnění emisní úrovně v těchto kategoriích : 35 % vozidel - EURO 4, 30 % 
vozidel  EURO 3, 20 % vozidel EURO 2 a 10 % vozidel EURO 1 a 5 % konvenční (bez 
katalyzátorů). 
Tabulka č.6 

Emisní faktory pro silni ční dopravu v roce 2010   
  PM10 (g/km.voz.) 
 Kategorie  5 km/h 50 km/h 90 km/h 130 km/h 
 Osobní vozidla 0,206 0,042 0,039 0,077 
 Lehká nákladní vozidla 1,307 0,184 0,242 0,454 
 Těžká nákladní vozidla 9,926 0,919 0,795 0,795 
  NO2 (g/km.voz.) 
 Kategorie  5 km/h 50 km/h 90 km/h 130 km/h 
 Osobní vozidla 0,230 0,032 0,024 0,031 
 Lehká nákladní vozidla 1,377 0,231 0,162 0,166 
 Těžká nákladní vozidla 20,002 0,875 0,728 0,728 
  benzen (g/km.voz.) 
 Kategorie  5 km/h 50 km/h 90 km/h 130 km/h 
 Osobní vozidla 0,125 0,014 0,011 0,018 
 Lehká nákladní vozidla 0,019 0,004 0,003 0,003 
 Těžká nákladní vozidla 0,202 0,033 0,021 0,021 

  benzo(a)pyren (µg/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 

 
 

 
Grafické vykreslení imisní zátěže pocházející z vlivu provozu stavby „Obchodní centrum při 
ulici 17. listopadu Ostrava - Poruba“ v roce 2010, po výstavbě je zařazeno v Rozptylové 
studii, která je v plném rozsahu uvedena 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  
Maximální denní koncentrace - jedná se o nejvyšší vypočtené hodnoty - Kmax (maximální 
hodnoty koncentrací z 5 tříd stabilit a 3 stupňů rychlosti větru). Tato hodnota představuje 
nejnepříznivější stav, který může v hodnocené lokalitě nastat. Vypočtená průměrná roční 
koncentrace imisí představuje hodnoty, které nastanou, při provozu posuzovaných zdrojů 
znečišťování ovzduší, respektují směr a četnost proudění větrů dle konkrétní větrné růžice. 
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Po realizaci stavby „Obchodní centrum při ulici 17. listopadu, Ostrava - Poruba“ bude, v roce 
2010 na hodnoceném území 800 x 800 m, nárůst maximální denní koncentrace imisí 
suspendovaných částic (PM10) v rozmezí 0,001 až 0,073 µg.m-3 a průměrné roční koncentrace 
v rozmezí 0,000 1 až 0,005 3 µg.m-3. 
V místě nejbližší trvalé obytné zástavby na ul. Slavíkova 1762/40 bude nárůst maximální 
denní koncentrace imisí suspendovaných částic (PM10) = 0,041 µg.m-3 a průměrné roční 
koncentrace = 0,003 3 µg.m-3. 
 
Hodnocení hodinové a roční koncentrace NO2 
Po realizaci stavby „Obchodní centrum při ulici 17. listopadu, Ostrava - Poruba“ bude, v roce 
2010 na hodnoceném území 800 x 800 m, nárůst maximální hodinové koncentrace imisí 
oxidu dusičitého (NO2) v rozmezí 0,004 až 0,161 µg.m-3 a průměrné roční koncentrace 
v rozmezí 0,000 1 až 0,009 5 µg.m-3. 
V místě nejbližší trvalé obytné zástavby na ul. Slavíkova 1762/40 bude nárůst maximální 
hodinové koncentrace imisí oxidu dusičitého (NO2) = 0,082 µg.m-3 a průměrné roční 
koncentrace = 0,005 4 µg.m-3. 
 
Hodnocení ročních koncentrací benzenu  
Po realizaci stavby bude, v roce 2010 na hodnoceném území 800 x 800 m, nárůst průměrné 
roční koncentrace imisi benzenu v rozmezí 0,000 01 až 0,001 76 µg.m-3. 
V místě nejbližší trvalé obytné zástavby na ul. Slavíkova 1762/40 bude nárůst průměrné roční 
koncentrace imisi benzenu = 0,001 1 µg.m-3. 
 
Hodnocení ročních koncentrací benzo(a)pyrenu   
V roce 2010 na hodnoceném území bude nárůst průměrné roční koncentrace imisí 
benzo(a)pyrenu v rozmezí v rozmezí 0,000 000 3 až 0,000 005 2 ng.m-3. 
V místě nejbližší trvalé obytné zástavby na ul. Slavíkova 1762/40 bude nárůst průměrné roční 
koncentrace imisi benzo(a)pyrenu = 0,000 003 ng.m-3. 
 
Tabulka č.7 

Suspendované částice (PM10) 
Maximální denní koncentrace  Imisní hodnoty 
µg/m3 

minimální 0,001 
maximální 0,073 

Průměrná roční koncentrace Imisní hodnoty 
µg/m3 

minimální 0,000 1 
maximální 0,005 3 
Oxid dusičitý (NO2)   

Maximální hodinová koncentrace  Imisní hodnoty 
µg/m3 

minimální 0,004 
maximální 0,161 

Průměrná roční koncentrace Imisní hodnoty 
µg/m3 

minimální 0,000 1 
maximální 0,009 5 
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Benzen 
Průměrná roční koncentrace Imisní hodnoty 
µg/m3 

minimální 0,000 01 
maximální 0,001 76 
Benzo(a)pyren 

Průměrná roční koncentrace Imisní hodnoty 
ng/m3 

minimální 0,000 000 3 
maximální 0,000 005 2 

 
 
Rozptylová studie imisní situace umožňuje posoudit vliv stavby „Obchodní centrum při ulici 
17. listopadu, Ostrava - Poruba“, po realizaci, na okolí z pohledu ochrany zdraví lidí.  
Z hodnocení výsledků je možno konstatovat, že po výstavbě „Obchodní centrum při ulici 17. 
listopadu, Ostrava - Poruba“ budou imisní koncentrace ze sledovaných zdrojů (nárůst 
příslušné silniční dopravy - vozidla zákazníků a zásobování obchodního centra) následující :  
 
Maximální imisní koncentrace 
Maximální vypočtený nárůst imisní koncentrace v roce 2010 po realizaci stavby „Obchodní 
centrum při ulici 17. listopadu, Ostrava - Poruba“ v hodnocené lokalitě bude ve výši : 

- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 0,073 µg/m3 
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 0,005 3 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 0,161 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 0,009 5 µg/m3 
- benzen – průměrná roční koncentrace 0,001 76 µg/m3 
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 0,000 005 2 ng/m3 

 
Maximální imisní koncentrace v trvalé obytné zástavbě 
Vypočtený nárůst imisní koncentrace v roce 2010 po realizaci stavby „Obchodní centrum při 
ulici 17. listopadu, Ostrava - Poruba“ bude v místě nejbližší trvalé obytné zástavby - ul. 
Slavíkova 1762/40 : 

- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 0,041 µg/m3 
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 0,003 3 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 0,082 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 0,005 4 µg/m3 
- benzen – průměrná roční koncentrace 0,001 1 µg/m3 
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 0,000 003 ng/m3 

 
Výsledné imisní koncentrace 
Stav imisního pozadí sledované lokality Ostrava - Poruba pro rok 2010 (bez realizace stavby 
„Obchodní centrum při ulici 17. listopadu, Ostrava - Poruba“) 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 „Obchodní centrum při ulici 
17. listopadu, Ostrava - Poruba“) : 

- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 200 µg/m3 
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 40 µg/m3  
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 150 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 23 µg/m3  
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- benzen – průměrná roční koncentrace 4,0 µg/m3 
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 3,0 ng/m3 

 
Při započtení předpokládaného imisního pozadí hodnocené lokality Ostrava - Poruba v roce 
2010 a nárůstu imisních koncentrací z realizované stavby „Obchodní centrum při ulici 17. 
listopadu, Ostrava - Poruba“, v místě nejbližší trvalé obytné zástavby (ul. Slavíkova 1762/40), 
budou výsledné imisní koncentrace škodlivin : 

- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 200,041 µg/m3 
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 40,003 3 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 150,082 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 23,005 4 µg/m3 
- benzen – průměrná roční koncentrace 4,001 1 µg/m3 
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 3,000 003 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 „Obchodní centrum při ulici 17. listopadu, 
Ostrava - Poruba“ pro suspendované částice (PM10) – denní koncentrace bude v místě 
nejbližší trvalé obytné zástavby (ul. Slavíkova 1762/40) 0,041 µg/m3 = 0,02 % maximálního 
imisního pozadí roku 2010. Imisní znečištění pro suspendované částice (PM10) nepochází jen 
ze silniční dopravy, ale významný vliv má průmyslová výroba Ostravska a dále lokální 
topeniště na pevná paliva. 
Imisní limit pro suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace je již dnes 
překročen. Maximální imisní nárůst vlivem stavby „Obchodní centrum při ulici 17. listopadu, 
Ostrava - Poruba“ pro suspendované částice (PM10) – roční koncentrace bude v místě 
nejbližší trvalé obytné zástavby (ul. Slavíkova 1762/40) 0,003 3 µg/m3 = 0,008 % 
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 vlivem stavby „Obchodní centrum při ulici 17. listopadu, Ostrava - 
Poruba“ pro benzen – průměrná roční koncentrace bude v místě nejbližší trvalé obytné 
zástavby (ul. Slavíkova 1762/40) 0,000 003 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. 
 
Z tohoto pohledu je možno konstatovat splnění všech podmínek a zpracovatel rozptylové 
studie doporučuje vydat povolení orgánu ochrany ovzduší podle §17 odst. 1 zákona č. 
86/2002 Sb., o ochraně ovzduší  a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů.  
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2. Odpadní vody  
 
Období výstavby 
 
Odpadní vody splaškové 
V době výstavby mohou být očekávány odpadní vody pouze typu  odpadních vod ze 
sociálního zařízení staveniště, tyto vody nejsou určujícím impaktem, sociální zařízení 
staveniště bude řešeno dodavatelem stavby stejným způsobem jako u obdobných staveb.
  
Období provozu 
Splašková  kanalizace v areálu  
Splašková kanalizace v navrženém areálu bude odvádět produkované odpadní vody z objektu 
prodejny potravin a objektu komerčních ploch do čerpací stanice s následným výtlakem do 
veřejné kanalizace DN 300 v ulici Slavíkova. Odpadní vody z objektu komerčních ploch 
budou na tukové kanalizaci opatřené odlučovačem tuků.  
Potrubí venkovní kanalizace bude provedeno z PP potrubí DN 150 až DN 200 mm. Trubní 
vedení bude uloženo do podkladního pískového lože tl. 150 mm a obsypáno pískem do výše 
300 mm nad vrchol potrubí, případně se provede potřebné statické zajištění. Zbytek výkopů  
bude zasypán vytěženou zeminou respektive štěrkopískem. Veškeré zemní práce budou 
prováděny dle ČSN 75 3050.  
Inspekční kanalizační šachty budou použity typové z betonových prefabrikátů DN 1000 mm, 
s prefabrikovaným dnem, přechodovou skruží s kapsovým stupadlem. Poklopy budou litinové 
DN 600 mm. Založení šachet se provede na podkladní betonovou desku. 
Navržená kanalizace bude provedena dle ČSN  EN 12056 a ČSN 75 6760. 
 
Bilance množství splaškových vod 
 

Objekt prodejny potravin  

1080 l/den = 1,080 m
3
/den 

Qd  = 1,08 m
3
/den  

Qp  = 0,025 l/s 
Qmax  = 0,18 l/s 

Qr  = 1,08 m
3
/den x 365 = 394,2 m

3
/rok 

 
Objekt komerčních ploch 

1120 l/den = 1,120 m
3
/den 

Qd  = 1,12 m
3
/den  

Qp  = 0,026 l/s 

Qr  = 1,12 m
3
/den x 365 = 408,8 m

3
/rok 

  
Celkové množství splaškových vod: 

Qd  = 2,20 m
3
/den  

Qp  = 0,051 l/s 

Qr  = 803 m
3
/rok 

Vmax    = 4,41 l.s-1 
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Kanalizace dešťová  
 
Dešťová  a zaolejovaná kanalizace v areálu  
Dešťové vody ze střech a zaolejované vody z prostoru komunikací budou odváděny do 
retenčního objektu, dále do čerpací stanice s následným výtlakem do veřejné jednotné 
kanalizace DN 300 v ulici Slavíkova.  
Zaolejované dešťové vody z prostoru parkovišť a komunikací, budou před napojením na 
retenční objekt předčištěny v odlučovači ropných látek.  
Potrubí venkovní kanalizace bude provedeno z PP potrubí DN 150 až DN 300 mm. Trubní 
vedení bude uloženo do podkladního pískového lože tl. 150 mm a obsypáno pískem do výše 
300 mm nad vrchol potrubí, případně se provede potřebné statické zajištění. Zbytek výkopů  
bude zasypán vytěženou zeminou respektive štěrkopískem. Veškeré zemní práce budou 
prováděny dle ČSN 75 3050.  
 
Retenční nádrž dešťových vod  
Pro zajištění stanoveného maximálního odtoku odpadních vod do veřejné kanalizace, který 
byl stanoven na 10 l.s-1, je navržena retenční nádrž.  
S ohledem na prostorové podmínky je navržena retence formou voštinových bloků např. 
NIDAPLAST , které budou instalovány pod zpevněné plochy – parkoviště. Odtok z retenční 
nádrže pak bude realizován do čerpací stanice s následným výtlakem do veřejné kanalizace 
DN300 v ul. Slavíkova. 
Charakteristika bloků: 
 

Blok o rozměrech     2400x1200x520 mm 
Průměr kanálku     20 mm 
Hmotnost : celková  hmotnost    63 kg (42kg/m3) 
Akumulační schopnost    95% 
Objem akumulace     950l/m3 
Únosnost vertikální 400 kN/m2 

 
Výpočet objemů dešťových vod pro jejich zadržení se tradičně provádí podle metody výpočtu 
dimenzování akumulačních nádrží. V případě potřeby přesnějších nebo složitějších výpočtů, 
které se týkají zvláštních místních srážkoměrných podmínek, je nutné konzultovat 
specializovaná pracoviště. Jakmile je tento objem určen, na provedení s voštinami je nutno 
počítat s akumulační schopností 95%. 
Voštinové bloky není vhodné osazovat pod  hladinu spodní vody. 
 
Stanovení velikosti retenčního objemu: 

Střechy prodejny potravin a  
objektu s komerčními plochami  0,2679 ha, k=1,0 
Komunikace, zpevněné plochy  0,4146 ha, k=0,9 

Sr = 0,641 ha 
 
Oblast – Ostrava 
Periodicita dle ATW 0,2, T = 60,   i60 = 73,1 l.s-1.ha-1 

Qd = 46,9 l.s-1 
Povolený odtok do kanalizace  Qo = 10,0 l.s-1 

Qr = Qd-Qo = 36,9 l.s-1 
Vr = 132,7 m3 
Doba prázdnění 3:41 h 
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Z výše uvedených údajů vychází velikost retenčního objektu při použití uvedených 
voštinových bloků 16,80 x 6,0 x 1,5 m. Jedná se o předběžné stanovení velikosti RN, která 
může být upravena s ohledem na geologické podmínky v místě založení. 
 
Čerpací stanice a výtlak odpadních vod 
Pro zajištění odvedení veškerých odpadních vod z areálu je navržena čerpací stanice 
odpadních vod. Návrh čerpací stanice vychází z výškového členění lokality vzhledem 
k umístění veřejné kanalizace, kde není možnost gravitačního odvodnění. 
Správce veřejné kanalizace OVAK limituje vypouštění odpadních vod do kanalizace 
hodnotou 10 l.s-1.  Akumulaci odpadních vod pro jejich další nátok do čerpací stanice bude 
zajišťovat retenční nádrž dešťových vod. 
Čerpací stanice je navržena z mokré jímky tvořené dvouplášťovou nádrží s následným 
zmonolitněním, čerpacími jednotkami a jejich ovládáním s hlášením stavu obsluze ČS. 
V jímce bude osazen 1 ks čerpadla jako rezerva.  
Čerpací jímka je navržena průměru 3,0 m a hloubky  4,50 m. Zde bude provedeno napojení 
dešťových vod z retenčního objektu a dále splaškové kanalizace.  
 
Odlučovač ropných látek  
 
Odlučovač ropných látek je navržen jako balený čistírenský výrobek tvořený PP nádrží 
s betonovými stěnami – GSO 5/45-B-5,0-100NS, která zajišťuje kompaktnost,vodotěsnost a 
vysokou životnost. Navržený odlučovač je dimenzován na hydraulické zatížení 45 l/s. Vnitřní 
technologie je tvořená z plastů. Napojení je realizováno standardním spojovacím systémem 
používaným pro napojování polyetylenového nebo betonového potrubí. 
Odlučovač je rozdělen na sedimentační, odlučovací, sorpční část a výstupní šachty. Ropné 
látky jsou odstraňovány koalescencí na polyamidových třískách, gravitačním oddělením a 
sorpcí ropné fáze na selektivním textilním sorbentu FIBROIL.  
Konstrukce odlučovače je řešena s ohledem na chování sunutých a suspendovaných látek při 
maximálním hydraulickém zatížení. Vstup na koalescenci a především sorpci je na hladině. 
Toto řešení brání rychlému zanášení sorpční jednotky pevnými látkami.  
Voda s obsahem ropných látek přitéká do sedimentačního prostoru přes příčnou koalescenční 
sekci, která má sdruženou funkci deemulgace a usměrnění průtoku. Pevné sunuté a 
suspendovatelné látky se usazují v sedimentačním prostoru. Ropné látky vystupují k hladině a 
jsou unášeny vodou přes hranu sběrného žlabu do koalescenční sekce.Gravitací odloučení 
ropné látky se shromažďují na hladině odlučovacího prostoru za koalescenční sekcí, odkud 
mohou být těženy. Voda přitéká trubkou vedenou ode dna odlučovacího prostoru pod sorpční 
jednotku. Po průtoku sorpcí je vyčištěná voda odváděna do výstupní šachty a do recipientu. 
Vstup na koalescenční sekci je limitován světlostí vstupního otvoru. Při nadměrném 
hydraulickém zatížení stoupne hladina až po hranu přelivu na trase odlehčení. Gravitačně 
vyčištěná voda pak odtéká nornou stěnou po trase odlehčení do výstupní šachty a do 
recipientu. Ropné látky zůstávají zadrženy na hladině sedimentačního prostoru. Po opětovném 
poklesu hladiny jsou odváděny sběrným žlabem na koalescenční sekci a po průchodu sorpční 
jednotkou odtéká vyčištěná voda přes výstupní šachtu do recipientu. 
Navržený odlučovač má garantovanou zbytkovou koncentraci NEL na výstupu < 5 mg/l. 
Velikost sedimentačního prostoru navrženého typu ORL je dimenzována pro osazení do 
parkovacích ploch.  
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Návrh velikosti ORL – plocha nového parkoviště a zpevněných ploch: 
 

srážková intenzita  i15 = 128 l/s/ha 
roční srážka   hr = 760 mm = 0,760 m 
F =  4146 m2 = 0,4146 ha 
k = 0,8 součinitel odtoku 

 
Q15   = F x i15 x k = 0,4146 x 128 x 0,8 = 42,46 l/s 
Qroč = F x hr x k = 4146 x 0,760 x 0,8 = 2521 m3/rok 

 
Odlučovač tuků 
Odlučovač tuku je navržen na vývodu tukové kanalizace z objektu SO 103 ve zpevněné ploše. 
Toto zařízení je určen pro zachycení olejů a tuků z provozu přípravny uzenin a masa jako 
ochrana kanalizace před zanášením tukem. 
Odlučovač tuku je navržen typový,  základní technologické parametry lapáků jsou navrženy 
v souladu s DIN 4040, ÖNORM  B 5103, návrhem evropské normy prEN  1825 a směrnicí 
Asociací čistírenských expertů České republiky AČE ČAO 401-2. Konstrukce a parametry 
lapáků byly ověřeny Státní zkušebnou TZÚS v Praze včetně kvality výroby.  
V případě navrženého osazení ve venkovním prostoru je navržen válcový typ nádrže LT 
s dvouplášťovou konstrukcí pro betonáž v místě dodávky stavby. Nádrž LT bude osazena na 
podkladní betonovou desku dimenzovanou na předpokládané zatížení. Poklop LT bude 
přizpůsoben povrchu zpevněné plochy. 
 
Bilance množství dešťových vod 
 srážková intenzita  i15 = 128 l/s/ha 
 roční srážka   hr = 760 mm = 0,760 m 
 
Parkoviště  a zpevněné plochy areálu prodejny  

F =  4146 m2 = 0,4146 ha 
k = 0,8 součinitel odtoku 
Q15   = F x i15 x k = 0,4146 x 128 x 0,8 = 42,46 l/s 
Qroč = F x hr x k = 4146 x 0,760 x 0,8   = 2521 m3/rok 

 
Objekt prodejny potravin   

střecha objektu  F =  1434 m2 = 0,1434 ha 
 k  = 0,9 součinitel odtoku 
 Q15 = F x i15 x k = 0,1434 x 128 x 0,9 = 16,52 l/s 
 Qroč  = F x hr x k = 1434 x 0,760 x 0,9  = 981 m3/rok 

 
Objekt komerčních prodejen   

střecha objektu  F =  1245 m2 = 0,1245 ha 
 k  = 0,9 součinitel odtoku 
 Q15 = F x i15 x k = 0,1245 x 128 x 0,9 = 14,34 l/s 
 Qroč  = F x hr x k = 1245 x 0,760 x 0,9   = 852 m3/rok 

 
Množství dešťových vod celkem Q15 = 73,32 l/s 

Qroč  = 4354 m3/rok 
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3. Kategorizace odpadů 
 
Odpady z předpokládaného záměru je možné rozdělit do následujících částí:  
- odpady vznikající během výstavby (z přípravy staveniště, odpady ze stavebních prací), 
- odpady vznikající při vlastním provozu  
 
Odpad vznikající během výstavby 
Při výstavbě budou vznikat odpady uvedené v následující tabulce. Odpady jsou zařazeny dle 
vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při 
udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). 
Tabulka č.8 

Kód  
odpadu 

Kategorie 
odpadu 

Název druhu odpadu 

15 - ODPADNÍ OBALY, ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTÍCÍ TKANINY, 
FILTRA ČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ OD ĚVY JINAK 
NEURČENÉ 

15 01 01 O Papírové a lepenkové  obaly 
15 01 02 O Plastové obaly 
15 01 03 O Dřevěné obaly 
15 01 04 O Kovové obaly 
15 01 10 N Obaly obsahující zbytky  nebezpečných látek 
15 02 02 N Absorpční činidla, filtrační materiál, čistící a ochranná tkanina 
17 - STAVEBNÍ A DEMOLI ČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ 

ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST) 
17 01 - Beton, cihly, tašky a keramika 
17 01 01 O Beton 
17 01 02 O Cihly 
17 01 03 O Tašky a keramické výrobky 
17 01 06 N Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

obsahující nebezpečné látky 
17 01 07 O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

neuvedené pod číslem 17 01 06 
17 02 - Dřevo, sklo a plasty 
17 02 01 O Dřevo 
17 02 02 O Sklo 
17 01 03 O Plasty 
17 02 04 N Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami 

znečištěné 
17 04 - Kovy (včetně jejich slitin) 
17 04 01 O Měď, bronz, mosaz 
17 04 02 O Hliník 
17 04 04  O Zinek 
17 04 05 O Železo a ocel 
17 04 11 O Kabely neuvedené pod 17 04 10 
17 06   Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 
17 06 04 O Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 
17 09 - Jiné stavební a demoliční odpady 
17 09 04 O Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 

a 17 09 03 
20  KOMUNÁLNÍ ODPADY 
20 03  Ostatní komunální odpady 
20 03 03 O Uliční smetky 
20 03 01 O Směsný komunální odpad 
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Část odpadu je možno zpětně využít při stavebních pracích, ostatní odpady budou odváženy a 
likvidovány mimo staveniště. Dodavatel stavby zajistí kontrolu práce a údržby stavebních 
mechanizmů. Stavební dodavatel je povinen vést evidenci odpadů.  
Pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit 
a uložit do nepropustné nádoby (kontejnerů). U malých nepropustných ploch možno provést 
dekontaminaci vapexem. U stacionárních strojů bude osazena olejová vana pro záchyt 
unikajících olejů. 
Stavební suť bude v max. míře recyklována pro další využití.  Při kolaudačním řízení předloží 
dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace odpadů.  
S odpady, vznikajícími při realizaci stavby a při jejím provozu, bude nakládáno v souladu se 
zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a příslušnými prováděcími vyhláškami – zvláště vyhl. 
MŽP č. 381/2001Sb., kterou se vydává Katalog odpadů. Budou druhotně využity, 
recyklovány nebo uloženy na schválené skládce. 
Doporučuji, aby investor při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních prací zakotvil 
ve smlouvách povinnost zhotovitele k odstraňování odpadů způsobených jeho činností. 
 
Odpady vznikající při vlastním provozu  
Tabulka č.9 

Kód 
druhu 

odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 

Očekávané 
množství  
(t/rok) 

Předpokládaný 
způsob 

zneškodnění 
02 02 02 Odpad  živočišných  tkání O 1 odborná firma 
02 02 03 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování O 1 odborná firma 
02 03 04 Odpady ze zpracování zeleniny, ovoce, obilovin – 

suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 
O 0,8 odborná firma 

02 05 01 Mlékárenské odpady – suroviny nevhodné ke 
spotřebě nebo zpracování 

O 0,3 odborná firma 

02 06 01 Odpady z pekárenských výrobků – suroviny 
nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

O 0,1 odborná firma 

02 07 04 Kosmetické přípravky po záruční době – suroviny 
nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

O 0,01 odborná firma 

13 01 05* Nechlorované emulze  N 0,01 odborná firma 
13 02 05* Nechlorované minerální motorové, převodové a 

mazací oleje 
N 0,01 odborná firma 

13 05 02* Kaly z odlučovačů oleje N 0,1 odborná firma 
13 05 03* Kaly z lapáků nečistot N 0,1 odborná firma 
15 01 01  Papírové a lepenkové obaly O 4 výkup 
15 01 02 Plastové obaly O 1 výkup, odbor. 

firma 
15 01 03 Dřevěné obaly O 2 výkup, odbor. 

firma 
15 01 04 Kovové obaly O 0,2 výkup 
15 01 05 Kompozitní obaly O 0,1 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 
20 01 01 Papír a lepenka O 2 výkup 
20 01 02 Sklo O 0,2 výkup 
20 01 39 Plasty O 0,3 odborná firma 
20 01 25 Jedlý olej  a tuk O 0,01 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 0,4 odborná firma 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 20 odborná firma 
20 03 03 Uliční smetky O 0,24 odborná firma 
20 01 21* Zářivky a/nebo ostatní odpad s obsahem rtuti N 0,01 odborná firma 
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Odpadové hospodářství a organizační zabezpečení řízení a práce s odpady, včetně plánu 
odpadového hospodářství bude zpracováno podle zákona č.185/2001 Sb a legislativních 
předpisů (dle zákona o odpadech č. 185/2001,  a vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 
383/2001, o podrobnostech nakládání s odpady). Jednotlivé odpady budou skladovány 
odděleně v uzavřených plastových nebo kovových kontejnerech, sudech, popř. skladovacích 
plastových bednách a za úplatu budou předávány specializovaným firmám (které mají 
oprávnění k nakládání s odpady) k jejich využití nebo k odstranění. Množství odpadů jsou 
stanovena odhadem, budou uživatelem upřesněna před zahájením výroby v souvislosti 
s plánem odpadového hospodářství. 
Provozovatel je povinen vést evidenci odpadů. Odpady budou shromažďovány dle druhů ve 
vhodných nádobách.  
Původce bude dle povinností uvedených v zák.č. 185/2001: 
- odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů,  
- vzniklé odpady které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo 

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

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

životní  prostředí.  
 
Odvoz a zneškodnění odpadů bude smluvně zajištěno  odbornou firmou. 
Nakládání s odpady bude řešeno v souladu s požadavky schváleného Programu odpadového 
hospodářství kraje, zejména z hlediska třídění odpadů a možnosti jejich recyklace. 
 
 
4. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií 
 
Možnost vzniku havárií 
 
Navržený záměr není takovým záměrem, který by sebou nesl zásadní riziko vyplývající 
z používání látek nebo technologií.   
Možnost vzniku havárie s negativním dopadem na ovzduší a klima, vodu, půdu, geologické 
podmínky a zdraví obyvatel vycházející z dopravy používané v rámci stavebních prací lze 
technickými opatřeními omezit na minimum.  
Problémy by mohly nastat při nesprávném nakládání s odpady, při nedodržení protipožárních 
opatření, při havárii vozidel na přilehlých komunikacích v rámci stavby. Případný únik 
motorového oleje, nafty či benzinu bude eliminován pravidelnou kontrolou technického stavu 
a pravidelnou údržbou vozidel a stavebních mechanismů v průběhu vlastní stavby. 
 
Možnost vzniku havárií může souviset  s:  

- úniky látek  
- selháním lidského faktoru 

Úniky látek 
Předpokládat lze pouze úniky ropných látek z dopravních a mechanizačních prostředků. 
Případné úniky ropných látek je nutno okamžitě eliminovat využitím sorpčních prostředků, 
případně zajistit sanaci horninového prostředí postižené lokality. Postižená lokalita musí být 
v co nejkratším časovém horizontu sanována.  
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Technické řešení stavby zabezpečuje základní prvky ochrany povrchových a podzemních vod.  
Mechanizace pro údržbu bude udržována v dobrém technickém stavu bez předpokladu 
negativního úniku škodlivin z těchto zařízení uvedena do původního stavu. 
 
Selhání lidského faktoru 
Riziko ohrožení kvality životního prostředí vlivem selhání lidského faktoru souvisí zejména 
s dopravními nehodami.   
Pokud dojde během provozu k jakékoli poruše na zařízení nebo havárii, budou učiněna 
opatření, aby se podobná situace následně neopakovala.  
 
Komplexní posouzení požárního nebezpečí podle odst.1 §6 zákona č.133/1985 Sb., o požární 
ochraně ve znění pozdějších předpisů, bude u posuzovaného objektu provedeno v rámci 
zpracování dalšího stupně projektové dokumentace. Součástí této dokumentace bude rovněž 
zhodnocení možnosti likvidace požáru. Objekt bude navržen s ohledem na stanovení 
požárního rizika a požadovaný stupeň požární bezpečnosti. Stavební konstrukce budou 
navrženy s požadovanou požární odolností.  
 
Zajištění bezpečnosti provozu stavby 
  
Stavba svým charakterem patří do oblasti bez zvýšených nebo mimořádných nároků na 
bezpečnost stavby a péče o bezpečnost práce a technických zařízení. 
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 137/1998 Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 
9.června 1998 o obecných technických požadavcích na stavbu a tím splňuje i obecné 
požadavky na bezpečnost a užité vlastnosti staveb i ochranu zdraví, zdravých životních 
podmínek a životního prostředí. 
Pro zajištění bezpečnosti práce a technologických zařízení je třeba v průběhu výstavby i 
vlastního provozování dodržovat základní požadavky dle vyhlášky Českého úřadu 
bezpečnosti práce č. 48 ze dne 15.4. 1982, ve znění ČÚBP a ČBU č. 324 ze dne  31.7.1990 a 
vyhl. Č.207 z roku 1991. Tyto vyhlášky obsahují požadavky i souvisejících předpisů a norem 
vztahujících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 
 
5. Hluk 
 
Stanovení nejvyšších přípustných hladin hluku  
Období výstavby 
Podle nařízení vlády číslo 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, příloha č. 2, část B, činí nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti:  
 
V chráněném vnitřním prostoru budov: 

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

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



 45 
 

 

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

 
V chráněném venkovním prostoru ostatních staveb a chráněném ostatním venkovním prostoru 
 

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

 
Z toho : LAeq,T  =   65 dB pro denní dobu 

 
Vnitřní prostor 
Nejvyšší přípustná maximální hladina akustického tlaku A uvnitř staveb pro bydlení a staveb 
občanského vybavení se stanoví pro hluky šířící se ze zdrojů uvnitř budovy součtem základní 
maximální hladiny hluku LpAmax = 40 dB a korekcí přihlížejících k využití prostoru a denní 
době podle přílohy č.5 k tomuto nařízení. Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky nebo má 
výrazně informativní charakter, jako například řeč nebo hudba, přičítá se další korekce –5 dB.  
Za hluk ze zdrojů uvnitř budovy se pokládá i hluk ze stacionárních zdrojů, umístěných mimo 
posuzovaný objekt, pronikající do těchto objektů jiným způsobem než vzduchem, to znamená 
konstrukcemi nebo podložím. Při provádění povolených stavebních úprav uvnitř budovy je 
přípustná korekce +15 dB k základní maximální hladině akustického tlaku v době od 7 do 21 
hod. 
 
Korekce pro stanovení hodnot hluku v obytných stavbách a ve stavbách občanského vybavení 
Tabulka č.10 
Druh chráněné místnosti  Korekce /dB/ 
Nemocniční pokoje 6.00 až 22.00 h 

22.00 až 6.00 h 
0 

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

22.00 až 6.00 h 
0* 

-10* 
Hotelové pokoje 6.00 až 22.00 h 

22.00 až 6.00 h 
+10 
0 

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

 +5 

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

 +15 

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

 
Venkovní prostor 
Vymezení požadavků nejvyšších přípustných hladin hluku v zájmovém území – doprava. 
Stanovení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku vychází ze základní hladiny hluku 
LAZ = 50 dB(A) a korekcí přihlížejících k místním podmínkám a denní době. Podle nařízení 
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vlády č.148/2006 Sb. platí korekce pro základní hladinu 50 dB(A) pro stanovení hodnot hluku 
ve venkovním prostoru následující: 
Tabulka č.11 

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

-5 0 +5 +15 

Chráněný venkovní 
prostor  lůžkových 
zdravotnických 
zařízení včetně lázní 

0 0 +5 +15 

Chráněný venkovní 
prostor ostatních 
staveb a chráněný 
ostatní venkovní 
prostor 

0 +5 +10 +20 

 

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

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

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

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

 
Pro zájmové území platí – chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní 
venkovní prostory:                         
 
Hluk z provozoven                                   Den    LAeq = 50 dB    Noc    LAeq = 40 dB 
Hluk z dopravy na pozem.komunikacích  Den    LAeq = 55 dB    Noc    LAeq = 45 dB 
Hluk z dopravy na hlavních komunikacích  Den    LAeq = 60 dB    Noc    LAeq = 50 dB 
 
 
Závazné stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku pro chráněný venkovní prostor je 
oprávněn provádět pouze příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Při dokladovaném 
splnění nejvyšších přípustných hodnot hluku v definovaném venkovním prostoru, lze rovněž 
předpokládat splnění i nejvyšších přípustných hodnot hluku ve vnitřních chráněných 
prostorách např. staveb pro bydlení nebo staveb občanského vybavení. 
 
 
 



 47 
 

 

Hluk v lokalitě je možné rozdělit do následujících časových úseků: 
- hluk v době výstavby 
- hluk v době provozu  
 
Volba kontrolních bodů výpočtu 
 
Kontrolní body byly zvoleny chráněném venkovním prostoru chráněných objektů nejblíže 
situovaných vůči navrhované stavbě (2 m od fasády objektu ve výšce 3 a 15 m). 
Tabulka č.12 

Kontrolní bod  Výška 
(m) 

Místo situování 

1 3 

2 15 

3 3 

4 15 

P.č. 4419/3, objekt  domova důchodců, č.p. 4472, zastavěná plocha a 
nádvoří,  objekt občanské vybavenosti, LV 3612 – směr k objektu 
obchodního centra 

5 3 

6 15 

Objekt bydlení na ulici Slavíkova – Slavíkova 4400/31, LV 4047, 
zastavěná plocha a nádvoří, bytový dům – směr k objektu 
obchodního centra 

7 3 

8 20 

Ulice Slavíkova 1762/40, č.p. 40 

 
Kontrolní body výpočtu 
 

 
 
 

4 
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Hluk v době výstavby 
Způsob (množství, kvalitativní a kvantitativní složení) nasazení stavebních mechanismů 
v území bude záviset na dodavatelské stavební firmě, tento vliv bude sledován v omezenou 
dobu, pouze po dobu stavby. Každá stavební činnost má na danou lokalitu vliv, v předmětném 
případě je možné konstatovat, že doba stavby bude omezená.   
V průběhu stavebních prací lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem ze 
stavebních strojů, zvláště při provádění zemních prací. Tyto činnosti  jsou prováděny téměř 
výhradně v denní době. Nepředpokládá se stavební činnost v noční době, ve dnech 
pracovního klidu a o svátcích.  
 
Stroje a zařízení používané během výstavby – odhad 
Tabulka č.13 
Typ prací Název stroje Počet kusů Akustické parametry 

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

Zemní 

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

Stavební 

Nákladní automobily 4/hod LpA,10 = 89 dB 

 
Stavební práce 
Tabulka č.14 

Kontrolní bod   Den 
  LAeq dB 
1 – výška 3 m  52,1 
2 – výška 15 m  53,9 
3 – výška 3 m   52,0 
4 – výška 15 m  53,8 
5 – výška 3 m  50,0 
6 – výška 15 m  50,4 
7 – výška 3 m  60,1 
8 – výška 20 m  60,3 
         Nejistota výpočtu + 1,2 dB 

                                      Přípustná hodnota stavební práce  pro dobu denní (7-21 hod.)  LAeq = 65 dB  
 
Ve venkovním chráněném prostoru (hranice parcel chráněných objektů) a v chráněném 
prostoru chráněných objektů nebude přípustná hodnota hlukové zátěže v době stavby 
překračovat přípustné hodnoty. Při stavebních pracích je možné vůči prostoru objektů bydlení 
použít protihlukové odclonění. 
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Hluk v době provozu 
 
Hluková zátěž ve vztahu k chráněným objektům a chráněnému prostoru byla stanovena na 
základě podrobného počítačového modelu a vzhledem k situaci v území byly vypočteny 
očekávané hodnoty stávajícího a výhledového hlukového zatížení pro jednotlivé situace.  
 
Hluková zátěž v předmětném území byla stanovena na základě podrobného počítačového 
modelu. Ve zvolených referenčních bodech byly vypočteny očekávané hodnoty výhledového 
hlukového zatížení pro nový stav vzniklý realizací připravovaného záměru v území. 
Vlastní výpočty a grafické znázornění jsou zpracovány pomocí výpočetního programu 
HLUK+ verze 7.11 (RNDr Miloš Liberko - JsSoft Praha). Algoritmus výpočtu vychází z  
metodických pokynů.  Výpočtové body byly voleny 2 m od fasády objektů situovaných 
v předmětném území.  
 
Doprava 
Informace o použité intenzitě dopravy pro výpočet modelu znečištění ovzduší jsou uvedeny 
na straně 27 tohoto oznámení. Použity jsou dopravní intenzity dle sčítání dopravy v roce 2005 
s přepočtem pro rok 2010 s použitím koeficientů  dle Věstníku dopravy č.9 vydaném 
Ministerstvem  dopravy 25.4.2007 ((těžká index 1,06, osobní 1,19, motocykly 1,00, celkem 
1,16. Dopravní intenzity byly konzultovány s firmou UDI MORAVA s.r.o. (Ing.Nečas 
Bedřich) dle údajů sledované dopravní sítě a použity při sledování hlukové zátěže včetně  
veřejné dopravy. V území dojde ke změnám v dopravní síti, ale pokud bude obchodní 
centrum realizováno, pak je posouzen nejnepříznivější stav, tj. stav se stávající dopravní 
zátěži (ta může být upravena realizací prodloužené Rudné). Případné stavby jiných prodejních 
objektů (Globus nebo Makro) nebudou případný provoz předmětného území, zejména ulici 
Slavíkova ovlivňovat. Vypočten je stav horšího dopravního vztahů.  
Pro výpočet hlukové zátěže byla uvažována průměrná rychlost vozidel na příjezdu na 
parkoviště 30 km/hod, při pohybu vozidel na parkovišti rychlost 20 km/hod a při parkování 
5 km/hod.  
 
Schéma vykazuje dopravní intenzity v obou dopravních směrech (dle UDI Ostrava) 
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Stacionární zdroje 
Stacionární zdroje hluku z provozu prodejny představují vzduchotechnická a chladící zařízení 
na objektu prodejny. V současné fázi projektové přípravy nejsou známy počty ani typ 
použitých zařízení.  
Prodejna potravin  
Pro výrobu chladu bude použito kondenzátoru Günttner S-GW 067A/3-S se 3 ventilátory, 
který bude umístěn na venkovní stěně za manipulačním prostorem.  
Kompresorová jednotka bude umístěna přes stěnu pod stropem ve vnitřním manipulačním 
prostoru. 
Pro přívod vzduchu budou použity jednotky GEA – MULTIMAXX M 532, umístěné nad 
podhledem, nasávající venkovní vzduch ze střechy objektu přes žaluzie, filtr a směšovací 
komoru v jednotce.  
K odvodu vzduchu z prostoru prodejny (v její zadní části) je navržen potrubní ventilátor 
MAICO odsávající znehodnocený vzduch přes kruhový tlumič a 5 ks odsávacích mřížek 
SCHAKO a vyfukující jej přes protidešťovou hlavicí nad střechou do venkovního prostoru. 
Dle umístění prodejny v  aglomeraci bude řešeno tlumení hluku do venkovního prostoru 
samostatně. 
Prostory WC, bez možnosti přímého větrání, budou nuceně odsávány  samostatnými 
ventilátory umístěnými v podhledu, odsávající vzduch z  jednotlivých prostor v kombinaci se 
samotahovou hlavicí.  
Pro odvětrání vnitřní místnosti je použito malého axiálního ventilátoru  DECOR 300 CRZ.  
Pro odvětrání šaten bude v obou případech použito plastového ventilátoru do potrubí RK-160.  
Odtahy z obou ventilátorů budou v obou případech vyvedeny nad střechu budovy, kde budou 
zakončeny protidešťovou hlavicí se síťkou proti hmyzu. 
 
Objekt komerčních prodejen 
Pro výrobu chladu bude použito kondenzátoru Günttner, který bude umístěn na venkovní 
stěně. Kompresorová jednotka bude umístěna přes stěnu pod stropem ve vnitřním prostoru 
místnosti PVS-103. K rozvodu chladu bude použito chladírenských měděných trubek za 
použití příslušných tvarovek. 
Pro přívod vzduchu i vytápění každé komerční prodejny jsou použity jednotky GEA – 
MULTIMAXX, umístěné nad podhledem, nasávající venkovní vzduch ze střechy objektu přes 
žaluzie, filtr a směšovací komoru v jednotce. Výfuk vzduchu je veden přes čtyřstrannou 
výustku do prostoru příslušné prodejny.  
Prostory WC, bez možnosti přímého větrání, jsou nuceně odsávány  samostatnými 
ventilátory.  
Pro odvětrání vnitřních místností prodejen bude ve všech případech použito malého axiálního 
ventilátoru  DECOR 300 CRZ..  
Pro odvětrání šaten bude ve všech případech použito plastového ventilátoru do potrubí RK-
160. Odtahy ventilátorů budou vždy vyvedeny nad střechu budovy, kde budou zakončeny 
protidešťovou hlavicí se síťkou proti hmyzu. 
Použité hodnoty hluku:   65 dB v 10 m. 
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Výsledky výpočtu 
 
Samotný provoz obchodního areálu 
Zjištěné hodnoty 
Tabulka č.15 

Kontrolní bod   Den Provoz v noci – 
stacionární zdroje - 

chlazení 
  LAeq dB LAeq dB 
1 – výška 3 m  41,0 24,4 
2 – výška 15 m  45,1 25,2 
3 – výška 3 m   41,7 24,2 
4 – výška 15 m  45,4 24,9 
5 – výška 3 m  42,4 22,5 
6 – výška 15 m  44,2 23,0 
7 – výška 3 m  47,4 33,1 
8 – výška 20 m  48,6 32,9 

         Nejistota výpočtu + 1,2 dB 
                 Přípustná hodnota pro hluk z parkoviště  Den    LAeq = 50 dB    Noc    LAeq = 40 dB 
 
 
 
GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IZOFON DEN                                 
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Provoz areálu včetně veřejné dopravy 
Tabulka č.16 

Kontrolní bod   Den 
  LAeq dB 
1 – výška 3 m  58,0 
2 – výška 15 m  58,5 
3 – výška 3 m   56,0 
4 – výška 15 m  59,5 
5 – výška 3 m  53,8 
6 – výška 15 m  56,7 
7 – výška 3 m  54,8 
8 – výška 20 m  58,3 

         Nejistota výpočtu + 1,2 dB 
                 Přípustná hodnota pro hluk z parkoviště  Den    LAeq = 60 dB     

 
GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IZOFON DEN                                 
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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). 
Výsledné hodnoty a grafické znázornění izofon hluku z provozu obchodního centra 
samotného a hodnoty zjištěné při provozu areálu včetně veřejné dopravy ukazují hlukovou 
zátěž po realizaci navrhovaného záměru.  
 
Při sledování hodnot samotného provozu stavby „Obchodní centrum při ulici 17. listopadu 
Ostrava – Poruba“ budou limitní hodnoty 50 dB pro den dodrženy. Rovněž při sledování 
provozu stacionárních zdrojů v noci budou limitní hodnoty dodrženy (40 dB pro noc). 
Při sledování provozu stavby „Obchodní centrum při ulici 17. listopadu Ostrava – Poruba“ 
včetně veřejné je zjištěná hodnota při započtení nejistoty u sledovaných referenčních bodů  
 
Jak je patrno z výsledků hlukové studie, nebude provoz obchodního objektu negativně 
ovlivňovat okolí a nejvyšší přípustné hodnoty dle nařízení vlády č.148/2006, o ochraně  
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.Při započtení dopravní zátěže souvisejících 
dopravních tras  (veřejná doprava) bude ve zvolených referenčních bodech (ve směru 
k navrhované stavbě obchodního centra) dodržen limit. Jedná se o dopravně zatíženou 
komunikaci 17.listopadu, jejíž provoz je v současnosti vysoký a chráněné objkekty jsou 
situovány tak, že jsou v dostatečné odstupové vzdálenosti od silnice 17.listopadu a 
navrhované stavby a jsou odčleněny uceleným pásem zeleně. NA ulici Slavíkova je nejblíže 
situován chráněný objekt p.č. 1762/10. Přípustné hodnoty budou dodrženy vzhledem 
k dopravnímu provozu na ulici Slavíkova a dopravě související s provozem obchodního 
objektu. J třeba konstatovat, že na území jsou v současnosti obchodní objekty zastoupeny ve 
více částech a je předpoklad vzhledem k místu situování, že doprava, která byla sledována 
v rámci tohoto posouzení bude spíše nižší. 
 
Provedeno bude měření hlučnosti po realizaci záměru v území. 
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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 navržena stavba „Obchodní centrum při ulici 17. listopadu Ostrava – 
Poruba“ je územím, které se nachází v zastavěném území, vymezeno křižovatkou ulice 
17.listopadu a Slavíkovy.  
stavbu jsou v současné době bez účelného využití. Objekt autoservisu na pozemku p.č. 1988/1 
je v současnosti nevyužíván a je ve špatném stavu. Na zbývajících  pozemcích je 
v současnosti upravená zpevněná plocha bez provozního režimu.  
Výstavbou prodejny dojde k využití předmětného prostoru pro obyvatele i s ohledem na 
možnost dopravního napojení stavby v městském obvodu Poruba.  
Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací. 
Komplexní využití území vymezené v rámci územně plánovací dokumentace a priority jeho 
využívání jsou řešeny záměrem stavby.  
 
 
1.2 Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů  
 
Přímo zájmové území, v němž je realizován záměr výstavby obchodního centra, neobsahuje 
přírodní zdroje, jejichž kvalita a schopnost regenerace z toho důvodu nesmí být negativně 
ovlivněna.  
 
Mezi přírodní zdroje v dotčeném území patří: 
• půdní fond  

Během realizace záměru nedojde k záborům zemědělské půdy. 
Půda určená k plnění funkce lesa nebude dotčena. 
 
• vodní zdroje,  voda 
V prostoru se nenachází vodní zdroje.  
 
• surovinové zdroje  
Záměr leží v oblasti surovinových zdrojů – CHLÚ české části Hornoslezské pánve. V této 
oblasti není podle definice pravděpodobná těžba černého uhlí klasickými metodami. Z tohoto 
důvodu není nutno stanovovat zvláštní opatření proti účinkům poddolování. 
Území není poddolováno a neleží v oblasti možného náhodilého výstupu důlních plynů. 

Realizací stavby  nebude narušena kvalita a schopnost regenerace území.  
 
 
1.3 Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností   
 
- na územní systémy ekologické stability 
Zájmové území vymezené plochou pro realizaci stavby parkovacího objektu je situováno 
mimo tah územních systémů ekologické stability.  
Nejbližšími prvky ÚSES v území jsou regionální biokoridor se vloženými biocentry 
jihozápadně (lokální biocentrum, STG 3BC3-5, 3B3, 3C4 – louka, les, vodní tok) a západně 
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(lokální biocentrum, STG 3BC3 - les). RBK Březí se napojuje na RBK ve směru sever-jih, 
což je RBK Březí-Dobroslavický les. Nadregionální biokoridor je situován západně od 
zájmového území (podél vodoteč Opava a Odra). 
Situace vyšších prvků ÚSES je patrná z následujícího obrázku 
 

 
 

- na 

zvláště chráněná území 
Stavba se nenachází ve zvláště chráněném území ve smyslu zák. ČNR č. 114/92 o ochraně 
přírody a krajiny.  
Nejblíže situovaným chráněným územím je PR Štěpán – situována severozápadně od 
zájmového území (cca 1500 m) 
PChP Martinovský mokřad – situován východně od zájmového území cca 800 m 
PP Turkov – situována východně od zájmového území cca 900 m. 
Vliv stavby nemá na uvedené prvky žáden vliv. 
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Nejblíže situovaná chráněná území  
 

 
 

PR Štěpán               PP Turkov 
Lokalita výstavby 
 
- na území přírodních parků  
Zájmové území není součástí přírodního parku. 
 
- území NATURA 2000 – ptačí oblast, evropsky významné lokality 
Předmětné území není situováno ani neleží v blízkosti lokality, která by byla zařazena do 
programu Natura 2000 jako významná ptačí lokalita nebo evropsky významná lokalita. 
Nejbližší evropsky významnými lokalitami jsou CZ0813439  Děhylovský potok – Štěpán a 
CZ0813449  Jilešovice – Děhylov. 
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- na významné krajinné prvky  
Ve smyslu zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je významný krajinný prvek 
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, utvářející její vzhled nebo 
přispívající k udržení její stability. Významnými prvky ze zákona jsou rašeliniště, lesy, vodní 
toky, rybníky, jezera, údolní nivy a ty části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody.   
VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Ten, kdo zamýšlí zásah do VKP, si musí 
opatřit závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody. Obecně tak již v rámci 
projekčních prací vyplývá pro investora povinnost volit takové technologie a stavební 
postupy, které v maximálně možné míře ochrání dotčené VKP, popřípadě minimalizují 
negativní dopady spojené se stavebními pracemi a následným užíváním staveb.  
V území navrženém pro stavbu se nenachází registrovaný významný krajinný prvek. 
 
- na území historického, kulturního nebo archeologického významu 
V bezprostředním okolí předmětné lokality se nenachází žádné významné architektonické ani 
historické památky či archeologická naleziště, která by mohla být realizací stavby „Obchodní centrum 
při ulici 17. listopadu Ostrava – Poruba“ dotčena.  
První dochovaná písemná zmínka o Pustkovci, kdy je uveden v jedné z listin o dělení 
Opavska mezi syny knížete Mikuláše II byla vydána v roce 1377.  
 
Mezi nejcennější objekty obec řadí bludné balvany, němé svědky dávné minulosti. Některé 
z nich byly využity pro stavbu pomníků. Soubor pěti bludných balvanů tvoří památník obětem 
2. světové války. Další bludný balvan tvoří masu pomníku Petra Bezruče. Největší bludný 
balvan o hmotností cca 10 tun je umístěn na vstupu do parku Pustkoveckého údolí.  
K významným památkám je řazen objekt kaple Andělů strážných (1882), socha Nejsv.srdce 
Páně (1908) stojící u kostela sv. Cyrila a Metoděje, kamenný kříž u domu č.76 na 
Pustkovecké ulici, kamenný kříž z roku 1935 u kaple (přemístěn ze zrušeného hřbitova),  
 
Zájmové území je mimo území historického, kulturního nebo archeologického významu, 
nenalézají se zde objekty uvedeného významu. 
 
- na území hustě zalidněná  
Lokalita výstavby záměru je součástí městského obvodu Ostrava – Poruba. V její blízkosti (za 
ulicí Slavíkova a západně od ulice 17.listopadu se nachází území s hustou sídlištní zástavbou.  
Město Ostrava má přibližně 330 tis. obyvatel, vlastní Plesná pak přibližně 1200 obyvatel. 
 
- 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.  
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2.  Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které 
budou pravděpodobně významně ovlivněny  
 
Při přípravě stavby „Obchodní centrum při ulici 17. listopadu Ostrava – Poruba“ byly 
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 (provoz 
související s podzemním parkovištěm).     
 
V době realizace stavby může být ovlivněno obyvatelstvo zejména s ohledem na stavební 
práce. Délka stavby bude pouze omezenou dobu. 
Stavba bude provedena tak, aby tato odpovídala požadavkům na minimalizaci vlivů stavby a 
provozu na životní a zároveň umožňovala podnikatelský záměr investora. 
Minimalizace vlivu provozu i stavby je technicky realizovatelná a jsou navrženy parametry 
pro zabezpečení omezení možných vlivů na okolní prostředí. 

Případnou sekundární prašnost z vlastního staveniště lze technicky omezit. 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.  

Z hlediska doby realizace záměru, jeho rozsahu a  současným respektováním výše uvedených 
doporučení lze záměr i v době stavebních prací akceptovat. 
 
 
2.2 Ovzduší a klima                                                              
 
Klimatické poměry 
Posuzovaný záměr bude realizován v oblasti mírně teplé MT 10, s dlouhým, teplým a mírně 
suchým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem a podzimem a s krátkou 
zimou, mírně teplou a velmi suchou s krátkým trváním sněhové pokrývky. 
 

Počet letních dnů      40 – 50 
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 oC a více  140 – 160 
Počet mrazových dnů     110 – 130 
Počet ledových dnů      30 – 40 
Průměrná teplota v lednu     -2 až -3 oC 
Průměrná teplota v červenci     17 - 18 oC 
Průměrná teplota v dubnu     7 – 8 oC 
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Průměrná teplota v říjnu     7 – 8 oC 
Průměrné roční srážky     746 mm 
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více  100 – 120 
Srážkový úhrn ve vegetačním období   400 - 450 mm 
Srážkový úhrn ve zimním období    200 - 250 mm 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou    50 – 60 
Počet dnů zamračených     120 – 150 
Počet dnů jasných      40 – 50 

 
Teplotní a srážková charakteristika lokality vycházející z dlouhodobých měření (1901- 
1950) je uvedena v následující tabulce: 
 
Teplotní a srážková charakteristika 
Tabulka č.17 
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
oC -2,2 -1,1 2,9 7,8 13,1 16,0 17,9 17,0 13,4 8,4 3,4 -0,1 
mm 25 23 33 45 73 78 97 85 57 51 41 32 
 
 
Průměr za období rok duben-září   oC 8 14,2 
mm srážek       640 435 
Nejdeštivějším měsícem je červenec, srážkově nejchudším měsícem je únor. 
 
Podklady (větrná růžice) byly získány od ČHMÚ Praha v podobě 5 tříd stability a 3 
rychlostech větru pro Ostravu ve výšce 10 m nad povrchem země. .    

 
 
 
Celková průměrná větrná růžice lokality Ostrava  
Tabulka č.18 

m.s-1 N NE E SE S SW W NW Calm Součet 
1,7   6,68   8,17   0,66   1,56   3,97   6,77   3,17   2,30 24,99   58,27 
5,0  4,61   4,95   0,27   0,42   4,74  11,52   2,87   1,84    31,22 

11,0   0,62   0,89   0,08   0,03   1,28   5,78   0,97   0,86    10,51 
Součet  11,91  14,01   1,01  2,01   9,99  24,07  7,01  5,00 24,99  100,00 
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Stavební úřad Městského obvodu Poruba 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 99,2 
% obvodu a imise benzo(a)pyrenu - průměrná roční koncentrace na ploše 100 % obvodu pro 
ochranu zdraví. 
 
Dle údajů z Informačního systému kvality ovzduší ČR je nejbližší lokalita s měřením imisní v 
Ostravě. Výsledky měření v roce 2006 ukazují hodnoty - stanice ČHMÚ č. 125 - Ostrava-
Poruba/ČHMÚ - suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 145,0 µg/m3,  
suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 30,6 µg/m3, oxid dusičitý (NO2) – 
průměrná roční koncentrace 20,2 µg/m3, stanice ČHMÚ č. 1537 - Ostrava-Poruba/ČHMÚ - 
benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 2,2 ng/m3 a stanice ČHMÚ č. 1422 - Ostrava-
Poruba  IV - suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 130,0 µg/m3, 
suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 19,2 µg/m3 a stanice ČHMÚ 
č.1549 Ostrava Poruba ČHMÚ  benzen – průměrná roční koncentrace 3,2 µg/m3. 
 
Stav imisního pozadí sledované lokality Ostrava - Poruba pro rok 2010 (bez realizace stavby 
„Obchodní centrum při ulici 17. listopadu Ostrava – Poruba“) je možno určit jen na základě 
odborného odhadu (výsledky imisního měření roku 1997 až 2007 a přijatá možná opatření 
v následujících létech) v množství  pro suspendované částice (PM10) – maximální denní 
koncentrace < 200 µg/m3,  průměrná roční koncentrace < 40 µg/m3 , pro oxid dusičitý (NO2) 
– maximální hodinová koncentrace < 150 µg/m3 a průměrná roční koncentrace < 23 µg/m3, 
benzen – průměrná roční koncentrace < 4,0 µg/m3 a benzo(a)pyren – průměrná roční 
koncentrace < 3,0 ng/m3. 
 
 
2.3 Voda  
 
Povrchová voda                                                                          
Dle mapy regionů povrchových vod spadá předmětné území do oblasti II-A-4-c – oblasti 
málo vodné, s koeficientem q=3-6 l/s.km2, s nejvodnějším měsícem březnem. Retenční 
schopnost území je velmi malá, odtok je silně rozkolísaný, koeficient odtoku střední 0,21-
0,30. 
Záměr neznamená ovlivnění odtokových poměrů v lokalitě.  
Vlastní etapa výstavby nepředstavuje významnější riziko ohrožení kvality vod v případě 
respektování dobrého stavu techniky používané při výstavbě.  
 
Z hydrologického hlediska je patrné, že hlavním povodím veškerých vodních toků v zájmové 
lokalitě je řeka Odra, která protéká východně od zájmové lokality od jihu k severu, a její 
přítoky.  
 
Pro eliminaci rizika (kvalitativní podmínky vod) během provádění stavebních prací jsou 
navržena následující  opatření: 
- všechny mechanismy, které se budou pohybovat na  staveništi, musí být v dokonalém 

technickém stavu, nezbytná bude jejich kontrola zejména z hlediska možných  úkapů 
ropných látek, 
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- zabezpečení odstavných ploch pro mechanizmy tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci 
podloží, 

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

 
V době provozu bude nakládání s vodami řešeno opatřeními, která jsou předmětem řešení 
projektu – zabezpečení odvedení dešťových vod, situování odlučovačů ropných látek.   
 
 
Podzemní voda 
Dle mapy regionů mělkých vod náleží území do oblasti II B 3, která je charakterizována jako 
oblast se sezónním doplňováním zásob, s nejvyšším výskytem vodních stavů hladin podzemní 
vody a vydatností pramenů v období březen-duben a nejnižším v září – listopadu. Podzemní 
vody jsou kvartérního oběhu s pomalou infiltrací přes málo propustné zeminy, vody mělkého 
kvartérního oběhu jsou vázány na souvrství glacigenních sedimentů, především na zóny se 
zvýšenou propustností (písčité laminy a vložky uvnitř jílových vrstev). 
Hydrogeologický průzkum lokality bude doplněn v rámci zpracování projektu pro územní 
řízení. 
Vodní zdroje hromadného zásobování nebo jejich ochranná pásma se v území nevyskytují. 
Vlastní etapa výstavby nepředstavuje významnější riziko ohrožení kvality vod v případě 
respektování dobrého stavu techniky používané při výstavbě.  
 
Pro eliminaci rizika (kvalitativní podmínky vod) během provádění stavebních prací jsou 
navržena následující  opatření: 
- všechny mechanismy, které se budou pohybovat na  staveništi, musí být v dokonalém 

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

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

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

 
V době provozu bude nakládání s vodami řešeno opatřeními, která jsou předmětem řešení 
projektu – zabezpečení vody, režim nakládání s vodou, retenční nádrž, čerpací stanice.   
Veškeré splaškové vody budou odváděny kanalizačním sběračem na ÚČOV. Kanalizační řád 
bude dodržen, schopnost odvést odpadní vody je projektem prověřena. Provozovatel bude 
dodržovat limity platného kanalizačního řádu. 
 
 
2.4 Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje                                                                                    
 
Orografické poměry 
Posuzovaná lokalita spadá do rozhraní dvou celků – provincie Západní Karpaty, oblasti 
severní Vněkarpatské sníženiny, celku VIIIB-1 -  Ostravské pánve -  a Nízkého Jeseníku. 
Reliéf Ostravské pánve má charakter ploché pahorkatiny s oblými hřbety, nadmořská výška 
se pohybuje kolem 200-300 m, v širokých nivách řek převládají rovinné úseky. 
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Geografické poměry 
Zájmové území se nachází při západním okraji městské ostravské aglomerace - statutárního 
města Ostrava, v městském obvodu Poruba.  Ze severozápadní strany je staveniště omezeno 
ulicí 17. listopadu a ze severovýchodní navazuje na ulici Slavíkovu.  
 
Geomorfologické poměry 
Posuzované území leží v geomorfologickém celku Ostravská pánev, která je budována ve 
svrchních vrstvách glacigenními ( ledovcovými ) sedimenty a sprašovými hlínami 
eolickodeluviálního původu. Terén staveniště je mírně ukloněný severovýchodním směrem a 
rozkládá se v nadmořských výškách cca 247,0 - 244,0 m n.m.  
 
Geologické poměry 
Z regionálně geologického hlediska patří zájmové území do oblasti budované neogenními           
( miocénními ) sedimenty spodnotortonského moře.  
Jedná se převážně o šedé vápnité vysoce plastické jíly pevné konzistence, jejichž povrch lze 
očekávat v hloubce 15,0 - 20,0 a více metrů pod terénem. 
Zeminy neogenního podkladu jsou překryty kvartérními glacigenními sedimenty sálského                
a halštrovského zalednění. Jedná o jemnozrnné zeminy rázu hlín, jílů, hlín a jílů písčitých,      
jílů středně plastických až vysoce plastických, přecházející do písků jílovitých a písků 
s proměnlivou a slabou příměsí štěrkových drobných valounů. Kvartérní jemnozrnné a písčité 
sedimenty jsou převážně žluto rezavohnědé, žlutohnědé, šedožluté až šedé barvy, tuhé,                   
na styku s hladinou podzemní vody až měkké konzistence.  
Svrchní vrstvu kvartérního pokryvu tvoří sprašové hlíny převážně rázu jílů se střední až 
vysokou plasticitou, tuhé konzistence. 
V prostoru staveniště lze předpokládat v nejsvrchnější vrstvě geologického profilu                   
cca 1,0 - 1,5 m mocný násyp navážek související se zástavbou okolních objektů. 
 
Hydrogeologie 
Zájmové území náleží do hydrogeologického rajonu 151 - Fluviální a glacigenní sedimenty v 
povodí odry. 
Podzemní vodu na staveništi lze očekávat v hloubce cca 2,5 - 3,0 m pod stávajícím terénem                
a bude vázaná na průlinové propustnější polohy písčitého kvartérního pokryvu.  
Zeminy geologického profilu můžeme hodnotit následujícími orientačními koeficienty filtrace 
kf, které charakterizují propustnost prostředí vyskytující se v podloží stavby.  
Zatřídění zemin do tříd propustnosti je provedeno podle Jetelovy nomenklatury ( 1972 ).   
 

-  navážka - kf =  n . 10-8 - n . 10-7 m . s-1    
   prostředí nepatrně propustné až velmi slabě propustné ( třída 8 - 7 ) 
-  jíl s vysokou plasticitou -  kf =  n . 10-8 m . s-1  
   prostředí nepatrně propustné ( třída 8 ) 
-  jíl se střední plasticitou až písčité - kf =  n . 10-8 - n . 10-7 m . s-1  

   prostředí nepatrně propustné až velmi slabě propustné ( třída 8 - 7 ) 
-  písek jílovitý - kf =  n . 10-6 - m . s-1  

   prostředí slabě propustné ( třída 6 ) 

-  písek jemnozrnný až štěrkovitý - kf =  n . 10-5 m . s-1  
   prostředí dosti slabě propustné ( třída 5 ) 

 
Na základě provedeného inženýrskogeologického posouzení lze na staveništi obchodního 
centra očekávat poměrně složité geologické a základové poměry.  
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Staveniště bude patrně nutné hodnotit ve smyslu ČSN 73 1001 jako podmínečně vhodné. 
Projektovaný přízemní prodejní objekt půjde patrně založit plošně na základových pasech                   
s vytvořením roznášecího štěrkopísčitého polštáře, jehož šířku a mocnost určí statický 
výpočet. Alternativně je však nutné uvažovat i s hlubinným zakládáním na plovoucích 
pilotách. Definitivní způsob založení projektovaného objektu obchodního centra                      
je možné navrhnout až po provedení inženýrskogeologického průzkumu.  
 
 
2.5  Flóra, fauna a ekosystémy                                                                    
 
Při přípravě záměru v území 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 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.  
 
V lokalitě  vymezené pro stavbu byly determinovány následující druhy: 
 
E3 Stromové patro 
Betula pendula (bříza bělokorá), Populus canadensis (topol černý kanadský), Populus nigra 
(topol černý), Salix (vrba),  Picea (smrk) a 1 Thuja (zerav).  
 
E1 Bylinné patro: 
Při terénním průzkumu nebyla zjištěna přímo v trase významná společenstva bylinného patra, 
která mohla být přímo negativně dotčena za předpokladu technologické kázně dodavatele 
stavby. Determinovány byly následující druhy bylinného patra: 
 
Aegopodium podagraria (bršlice kozí noha), Agropyron repens (pýr plazivý), Brassica nigra 
(brukev černá), Brassica campestris (brukev obecná), Convolvulus arvensis (svlačec rolní), 
Capsella bursa pastoris (kokoška pastuší tobolka), Cirsium arvense (pcháč rolní), Cirsium 
canum (pcháč šedý), Cirsium vulgare (pcháč obecný), Equisetum arvense (přeslička rolní), 
Euphorbia cyparissias (pryšec chvojka),Fumaria officinalis (zemědým lékařský), Glechoma 
hederacea (popenec břečťanovitý), Lolium perenne (jílek vytrvalý), Phleum pratense (bojínek 
luční), Pimpinella saxifraga (bedrník obecný), Plantago lanceolata (jitrocel kopinatý), Poa 
pratensis (lipnice luční), Polygonum bistorta (rdesno hadí kořen), Potentilla alba (mochna 
bílá), Poa compressa  (lipnice smáčknutá), Poa nemorosa (lipnice hajní), Poa pratensis 
(lipnice luční), Poa annua (lipnice roční),  Polygonum (rdesno), Potentilla anserina (mochna 
husí),Ranunculus repens (pryskyřník plazivý), Ranunculus arvensis (pryskyřník luční), 
Rumex acetosa (šťovík kyselý), Saponaria officinalis (mydlice lékařská), Sinapis arvensis 
(hořčice rolní), Stelaria holostea (ptačinec velkokvětý), Symphytum officinale (kostival 
lékařský),Taraxum officinale (tařice lékařská), Trifolium repens (jetel plazivý), Trifolium 
arvense (jetel rolní), Taraxacum officinale (smetánka lékařská), Trifolium pratense (jetel 
luční), Tussilago farfara (podběl lékařský),  Urtica dioica (kopřiva dvoudomá), Veronica 
chamaedrys (rozrazil rezekvítek),  Viola tricolor (violka trojbarevná) 
 
Po provedeném průzkumu přímo pro zájmovou lokalitu je možné jednoznačně konstatovat, že 
v území lokality vzhledem k jejímu situování se nenacházejí žádné druhy flory chráněné ve 
smyslu ustanovení Zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a prováděcí  
vyhlášky č. 395/1992 Sb. MŽP ČR.  
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Fauna zájmového území  
U žádného ze zjištěných druhů nebyly  zjištěny výskyty reprezentativních populací těchto 
druhů.Kvalitativním biologickým průzkumem byly zjištěny především druhy, vázané na 
blízkost sídel, zahrad, případně druhy zabíhající či zaletující do prostoru z lokalit západně a 
jihozápadně situovaných.  
Orientačním biologickým průzkumem byli na lokalitě zjištěni tito zástupci skupin nebo druhů 
živočichů: 
 
Savci - nebyly zjištěny žádné chráněné druhy:  

hraboš polní (Microtus arvalis), rejsek obecný (Sarex araneus),  
krtek obecný (Talpa europaea), ježek západní (Erinaceus europaeus),  
myš domácí (Musculus musculus), zajíc polní (Lepus europaeus).   

  
Ptáci - vrabec domácí (Passer domesticus),  kos černý (Turdus merula),  

sýkora koňadra  (Parus major), sýkora modřinka (Parus caeruleus, sýkora babka  
(Parus palustris), strnad obecný (Embriza citrinella), pěnkava obecná (Fringilla  
coelebs), konipas bílý (Motacilla alba), vrána obecná (Corvus corone cornix),  
červenka obecná (Erithacus rubeculla). 

 
Nebylo zjištěno žádné hnízdiště ptáků, území slouží spíše jako součást loviště. Nebyly 
zjištěny žádné migrační trasy ani stanovitě obojživelníků. 
 
Z řady zaznamenaných živočichů  v těsné blízkosti staveniště ani na staveništi nebyli zjištěni 
zástupci druhů zařazených mezi - ohrožený druh, silně ohrožený druh nebo kriticky ohrožený 
druh ve smyslu Přílohy III vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb.).  
 
 
2.6  Krajina, krajinný ráz           
                           
Krajinný ráz je kategorií smyslového vnímání, je utvářen přírodními a kulturními prvky, 
složkami a charakteristikami, jejich vzájemným uspořádáním, vazbami a projevy v krajině.  
Hodnocení krajinného rázu se týká především hodnocení prostorových vztahů, uspořádání 
jednotlivých prvků krajiny v určitém prostoru s ohledem na zvláštnost, působivost a 
neopakovatelnost tohoto prostorového uspořádání. 
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.  
Záměr bude lokálně znamenat zásah do vzhledu stávajícího prostorového systému v  rámci 
městské části Ostrava Poruba. Tento vliv bude pouze lokálního charakteru a nebude 
znamenat. Stavba je navržena s ohledem na navazující prostory.  
 
Kontakt záměru s obytnou zástavbou obce pohledově území neznehodnotí vzhledem 
k umístění záměru a typu řešení celého území. Navrhovaná stavba typově odpovídá 
předmětnému území. 
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2.7 Hmotný majetek a kulturní památky                                                       
 
Nebudou negativně ovlivněny. Realizací záměru nedojde k ovlivnění hmotného majetku nebo 
kulturních památek. 
 
 
2.8 Hodnocení 
Řešení hlavních problémových okruhů 

Tabulka č.19 
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  

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. 
 
Vliv výstavby a provozu stavby  na ekosystémy, jejich složky a funkce. 

Tabulka č.20 

Vlivy  Typ ovlivnění Odhad významnosti vlivu 

Emise z dopravy při 
výstavbě 

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

Prach a hluk při 
výstavbě 

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

Vliv na jakost 
povrchové vody 

přímé minimální nepříznivý vliv  

Půda  přímé nedojde k záboru zemědělského půdního fondu, půda 
určené k plnění funkce lesa nebude dotčena 

Vliv na flóru a faunu 
v době stavby 

nebude plocha určena pro stavbu je bez zeleně 

Vliv na krajinný ráz přímé nepříznivý vliv omezen umístěním stavby  

Vliv na flóru a faunu 
v době provozu 

nepřímé minimální nepříznivý vliv imisí v okolí  
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D. Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí  
 
1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti  

(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti) 
 
Zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky 
Základní kriteria pro posouzení míry nebo možnosti ovlivnění této skutečnosti jsou 
dokladována v tomto oznámení. Posouzení vlivu záměru na zdraví obyvatelstva bylo 
provedeno z hlediska období výstavby a období provozu.  
Možné vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a eventuelní přímé a nepřímé vlivy na 
obyvatelstvo je možno charakterizovat následovně:  
 
Vliv znečištěného ovzduší 
V době výstavby budou do volného ovzduší emitovány škodliviny z provozu dopravních 
prostředků stavby. Doprava bude soustředěna do období řešení realizace předmětného 
záměru, rozsah vlivů může být omezen organizací práce a prováděných pracovních operací.  
 
Zdrojem tepelné energie pro vytápění objektu je napojení na centrální zásobování teplem.  
Z hodnocení výsledků v rámci zpracované rozptylové studie je možno konstatovat, že po 
výstavbě „Obchodní centrum při ulici 17. listopadu, Ostrava - Poruba“ bude v místě nejbližší 
trvalé obytné zástavby - ul. Slavíkova 1762/40 bude maximální imisní koncentrace v trvalé 
obytné zástavbě činit pro suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 0,041 
µg/m3, průměrná roční koncentrace 0,003 3 µg/m3, pro oxid dusičitý (NO2) – maximální 
hodinová koncentrace 0,082 µg/m3 a průměrná roční koncentrace 0,005 4 µg/m3, pro benzen – 
průměrná roční koncentrace 0,001 1 µg/m3 a pro benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 
0,000 003 ng/m3. 
Při započtení předpokládaného imisního pozadí hodnocené lokality Ostrava - Poruba v roce 
2010 a nárůstu imisních koncentrací z realizované stavby „Obchodní centrum při ulici 17. 
listopadu, Ostrava - Poruba“, v místě nejbližší trvalé obytné zástavby (ul. Slavíkova 1762/40), 
budou výsledné imisní koncentrace škodlivin pro suspendované částice (PM10) – maximální 
denní koncentrace 200,041 µg/m3 a průměrná roční koncentrace 40,003 3 µg/m3, pro oxid 
dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 150,082 µg/m3, průměrná roční 
koncentrace 23,005 4 µg/m3, pro benzen – průměrná roční koncentrace 4,001 1 µg/m3 a pro 
benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 3,000 003 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 „Obchodní centrum při ulici 17. listopadu, 
Ostrava - Poruba“ pro suspendované částice (PM10) – denní koncentrace bude v místě 
nejbližší trvalé obytné zástavby (ul. Slavíkova 1762/40) 0,041 µg/m3 = 0,02 % maximálního 
imisního pozadí roku 2010. Maximální imisní nárůst vlivem stavby „Obchodní centrum při 
ulici 17. listopadu, Ostrava - Poruba“ pro suspendované částice (PM10) – roční koncentrace 
bude v místě nejbližší trvalé obytné zástavby (ul. Slavíkova 1762/40) 0,003 3 µg/m3 = 0,008 
% maximálního imisního pozadí roku 2010. Maximální imisní nárůst vlivem stavby 
„Obchodní centrum při ulici 17. listopadu, Ostrava - Poruba“ pro benzen – průměrná roční 
koncentrace bude v místě nejbližší trvalé obytné zástavby (ul. Slavíkova 1762/40) 0,000 003 
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. 
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Na základě výsledků zjištěných hodnot v rámci rozptylové studie a posouzení celého záměru 
z hlediska ovzduší zpracovatel rozptylové studie 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  
Zdroje hluku v oblasti navržené výstavby se rozdělují na hluk stávající – např. automobilový 
provoz na existující komunikační síti, a nově vzniklý hluk spojený s výstavbou obchodního 
areálu. Stavebně technickými opatřeními bude zajištěno tlumení hluku v okolí tak, aby byly 
splněny veškeré požadavky hygienických předpisů. 
V době provádění stavby je nutné používat strojový park s příslušnými hlukovými parametry.  
Stavební řešení prostorů bude dostatečné k zaručení maximálních povolených hladin hluku 
v sousedících místnostech. Technickým opatřením lze zajistit, že nebudou vlivem provozu 
překročeny hygienické limity otevřeném prostoru.  
 
Zpracováno bylo hlukové posouzení předmětného území. Chráněné objekty (objekty bydlení) 
a chráněný venkovní prostor objektů včetně ostatního chráněného prostoru nebude ovlivněn 
nad přípustnou úroveň. Provoz obchodního areálu bude pouze ve dne.  
Při sledování hodnot samotného provozu obchodního areálu budou limitní hodnoty 50 dB pro 
den dodrženy. Rovněž při sledování provozu stacionárních zdrojů v noci budou limitní 
hodnoty dodrženy (40 dB pro noc). 
Při sledování provozu obchodního areálu včetně veřejné dopravy budou přípustné hodnoty u 
vymezených chráněných objektů v chráněném prostoru dodrženy.  
 
Vliv produkce odpadů 
Zneškodnění odpadu bude prováděno externí firmou na základě smluvního vztahu,  
zneškodnění bude zajišťovat specializovaná firma.  
 
Odhad zdravotních rizik pro exponované obyvatelstvo  
Dle předpokládaných závěrů nebude hodnot souvisejících s odezvou na organismus obyvatel 
dosahováno, realizace stavby navrhovaných parkovacích objektů bude možná bez 
nadměrného ovlivnění nejbližších antropogenních systémů. 
Při použití navrhovaných opatření nebude antropogenní zóna významně dotčena nad únosnou 
míru.  
 
Sociální, ekonomické důsledky 
Vlastní realizace záměru nemá pro obyvatelstvo nadměrně negativní vliv v uvedených 
oblastech. Stavba nebude znamenat pro obyvatelstvo sociální ani ekonomické důsledky.  
Narušení faktoru pohody 
Dle dokladovaných skutečností za předpokladu dodržování základní technologické kázně ze 
strany dodavatele stavby není předpoklad narušení faktoru pohody nad únosnou míru. Stavba 
bude probíhat po omezenou dobu. 
 
 
2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 
 
Negativní účinky záměru se za předpokladu technologické kázně ze strany dodavatele a 
zodpovědně zpracovaného plánu organizace výstavby v obytném území neprojeví. Realizace 
stavby řeší stávající a předpokládaný negativní stav v území. Vlivy na zdraví obyvatelstva 
budou v souladu s požadavky platné legislativy. 
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3. Údaje o možných vlivech přesahujících státní hranice 
 
Předmětný záměr není zdrojem možných vlivů přesahujících státní hranice. 
 
 
4.  Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 
 

� Veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního materiálu budou  správnou 
organizací stavby eliminovány. 
 
� Při stavebních pracích bude dbáno na dodržování všech zásad ochrany vod.  

 

� Investor stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování 
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového 
hospodářství, o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich zneškodnění nebo 
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude 
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití. Nakládání 
s odpady bude prováděno v souladu s regulativy schváleného plánu odpadového hospodářství 
kraje. 
 
� Zhotovitel stavby je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém 
technickém stavu, jejichž hlučnost nepřesahuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení.. 
Při stavebních pracích budou preferovány mechanismy  s minimální hlučností, tak, aby jejich 
činnost při výstavbě nezpůsobila zhoršení akustické situace a překročení hygienických limitů.. 
Hlučné stavební práce budou prováděny v pracovní dny v době od 8 do 17 hodin tak, aby se 
minimalizovaly negativní vliv na pohodu obyvatel. 
 
� Důsledně budou dodržovány podmínky vyjádření všech dotčených orgánů a organizací.  
 
� Kontrolována budou všechna riziková místa a neprodleně odstraňovány vzniklé úkapy 
závadných látek. 
 
� Prováděn bude monitoring jednotlivých vlivů na životní prostředí v souladu s uloženými 
podmínkami provozu. 
 
� Zdrojem tepelné energie bude centrální zásobování teplem. 
 
 
� Navrhované přeložky inženýrských sítí budou projednány s dotčenými orgány státní 
správy. 
 
� Zpracovány a předloženy ke schválení budou  manipulační, požární a havarijní plány. 
 
�  Provedeny budou vegetační úpravy v rámci řešeného území.  
 
� Prováděn bude monitoring jednotlivých vlivů na životní prostředí v souladu s uloženými 
podmínkami provozu. 
 
� Dodržovány budou v době provozu stanovené havarijní, provozní a manipulační řády. 
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� Nakládání s dešťovými a splaškovými vodami musí splňovat podmínky předepsané 
zákonem o vodách. Realizována bude retenční nádrž, odlučovač ropných látek, umístěn bude 
odlučovač tuků. Dešťové vody budou přečerpávány.  
 
 
� V období provozu bude minimalizován vznik odpadů, likvidace příp.recyklace odpadů 
bude probíhat v souladu s právní úpravou a v souladu se schválenými postupy pro nakládání 
s odpady. 
 
 
5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytovaly při 

specifikaci vlivů 
 
Vlivy zpracované v tomto oznámení nebyly řešeny na základě zásadních nedostatků nebo 
neurčitostí, které by mohly ovlivnit rozsah závěrů tohoto posouzení realizovaného v rámci 
oznámení. Pro zhodnocení vlivů záměru na životní prostředí a obyvatelstvo jsou 
v dostatečném rozsahu známy všechny podstatné podklady. Záměr byl posouzen na základě 
rozpracované dokumentace pro územní řízení. 
Všechny vlivy jsou doložitelné a předvídatelné s potřebnou přesností. 
 
 
E. Porovnání variant řešení záměru (pokud byly předloženy) 
 
Předmětný záměr stavby je vázán k předmětnému území a není řešen variantně.  
 
Pro variantní posouzení stavby by mohly být zvažovány varianty (jak je uvedeno v části B.5) 
nulová varianta a varianta předkládaná oznamovatelem.  Nulová varianta  ponechává území 
ve stávajícím stavu nebo by zde byla situována jiná stavba v souladu s územním plánem 
města. Řešená varianta (předložena oznamovatelem) je řešením záměru investora se 
zabezpečením omezení vlivů stavby na životní prostředí.  
 
 
F. Doplňující údaje 
 
1. Mapová a jiná dokumentace, týkající se údajů v oznámení 
 
Oznámení je doplněno mapovou dokumentací: 
 
Situace širších vztahů, měřítko 1 : 5 000 
 
Obchodní centrum při ulici 17. listopadu Ostrava - Poruba 

Situace, měřítko 1 : 1 000 (zmenšeno) 
 (dle Ing. Tomáš Grapl a kolektiv) 
 
Rozptylová studie „Obchodní centrum při ulici 17. listopadu Ostrava - Poruba“, Ing.Petr 
Fiedler, 07/2008  
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2. Další podstatné informace oznamovatele 
 
Oznamovatel všechny známé informace o předmětném záměru uvedl ve výše zpracovaném 
oznámení. 
 
 
G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru 
 
Záměrem investora je vybudování širokosortimentního obchodního centra ve statutárním 
městě Ostravě, městském obvodu Poruba. Stavba je v předmětném území navržena na základě 
vlastního průzkumu trhu investora.  
Stavební pozemek navržený pro stavbu obchodního centra  se nachází v zastavěném území, je 
vymezen křižovatkou ulice 17.listopadu a ulice Slavíkova. Na tyto komunikace bude 
obchodní centrum dopravně napojeno. Možnost dopravního napojení byla projednána a 
odsouhlasena příslušnými odbornými institucemi. 
Většina pozemků určených pro stavbu je v současné době bez účelného využití. Objekt 
autoservisu na pozemku p.č. 1988/1 je v současnosti nevyužíván a je ve špatném stavu. Na 
zbývajících  pozemcích je v současnosti upravená zpevněná plocha bez provozního režimu.  
Výstavbou prodejny potravin a komerčních prodejen bude předmětný prostor využit jako 
nákupní centrum a složit návštěvníkům. Významný prvek je možnost dopravního napojení 
stavby v městském obvodu Poruba. Zásobování bude probíhat z ulice Slavíkova.  
Stavba bude napojena na městské distribuční sítě NN, vodovod, jednotnou kanalizaci, 
rozvody CZT Dalkia a telefonní síť společnosti O2.  
Objekty stavby budou provozovány jako  samoobslužné prodejny s vlastním parkovištěm pro 
zákazníky.  
Stavba obchodního centra je členěna na dva konstrukčně oddělené objekty - objekt prodejny 
potravin a objekt komerčních prodejen. 
Při zahájení přípravy stavby vydal Magistrátu města Ostravy, útvar hlavního architekta 
stanovisko (30.1. 2008 pod č.j. ÚHA/444/2008/Son), z něhož vyplývá, že pozemky určené 
pro stavbu obchodního centra jsou územním plánem zařazeny v urbanizovaném území 
s funkcí „Občanská vybavenost“. Záměr je v souladu s územním plánem města. 
Stávající objekt autoservisu bude po vydání územního rozhodnutí navrhované stavby 
odstraněn (vydáno povolení  k odstranění stávající stavby – objektu autoservisu na pozemku  
parcela p.č. st. 1988/1). 
Při přípravě stavby budou provedeny hrubé terénní úpravy se snížením nivelety stávajícího 
terénu téměř na celé ploše staveniště.  
Bilance odkopů činí cca 9 700 m3 zeminy. Tato zemina bude přímo po odtěžení odvezena na 
nejbližší řízenou skládku do vzdálenosti 15 km od městského obvodu Poruba. Pro 
rozprostření humózní zeminy  na plochy, které budou v rámci sadových úprav osety travou se 
předpokládá zajištění zeminy  o kubatuře 45 m3 .  
Inženýrské sítě, které budou stavbou dotčeny, budou v souladu s požadavky jejich správců 
respektovány nebo přeloženy. Staveništěm jsou vedeny následující stávající inženýrské sítě: 

- betonový neprůlezný kanál   s vedením horkovodu  2 x DN 400 mm ve vlastnictví 
Dalkia Česká republika a.s. (úprava a přeložka horkovodu 2 x DN 400) 

- telefonní kabel firmy O2 – bude částečně zaslepen a přeložen, dále využit v rámci 
stavby v rámci (přípojka telefonu Telefónica O2) 

- kabel VO  - ve vlastnictví sousední střední školy  - bude provedena úprava v rámci 
objektu 

- podzemní kabelové vedení VN 1023 – 10kV   
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- podzemní kabelovod s kabely telefonního vedení  Ochranná pásma těchto sítí stanoví 
příslušné technické normy. 

 
Objekt prodejny potravin 
Jedná se jednopodlažní nepodsklepený objekt základního obdélníkového tvaru o  vnějších 
půdorysných rozměrech 53,87 x 26,02 m. Půdorysná velikost navazující  zásobovací části 
objektu  na jihovýchodní straně je navržena 5,98 x 6,30 m. Výška římsy u střešních žlabů činí  
5,28 m,   výška hřebene   u pultové střechy činí 6,35 m.  
Dispozičně je objekt členěn na část prodejní  - vlastní samoobslužnou prodejnu s výkupem 
lahví a část technickou a  sociální  - sociální zázemí zaměstnanců – oddílné WC a šatna, denní 
místnost s kuchyňskou linkou, kancelář a část technickou.  
V dispozici je projektem vyčleněn prostor pro uskladnění úklidových prostředků a výlevkou 
s teplou a studenou vodou. 
V prodejně bude zajišťován samoobslužný maloobchodní prodej potravin a omezený 
sortiment smíšeného zboží. Uvažuje se s diskontním způsobem prodeje, většina druhů zboží 
při zavážení do prodejny nepotřebuje žádnou úpravu (odstranění přepravního obalu popř. víka 
atd.). Navržená obchodní jednotka bude mít přímou návaznost na velkosklad ze kterého bude 
plynule zásobována. Firemní systém umožňuje provádět optimalizaci zásobování prodejní 
jednotky v čase pomocí systému just in time. Tento vytvořený informační systém umožňuje 
minimalizovat zázemí prodejny (slouží pouze pro manipulaci a přejímku zboží) a koordinovat 
zásobování tak, aby nedocházelo ke křížení cest zboží v zázemí. Dále umožňuje vést evidenci, 
optimalizovat množství a druhové složení potřebného prodávaného zboží. 

Dispoziční řešení umožňuje krátký a účelný pohyb zboží za pomoci ruční manipulační 
techniky. Prostory prodejny potravin budou denně uklízeny pomocí úklidového stroje. 
Nepotravinářské zboží bude přímo zaváženo na prodejní plochu (dováženo v oddělených 
boxech), v manipulačním prostoru je navíc řešen příčkou oddělený prostor pro případné 
skladování drogistického zboží. 

 
Objekt komerčních prodejen 
Druhým z prodejních  objektů stavby  je objekt komerčních prodejen. Jedná se jednopodlažní 
nepodsklepený objekt obdélníkového tvaru o  vnějších půdorysných rozměrech 64,80 x  
26,00  m. Výška atiky ploché střechy s vnitřními dešťovými svody činí 6,35 m.  
V prodejně bude zajišťován částečně samoobslužný maloobchodní prodej (prodejna textilu a 
obuvi) a částečně prodej s obsluhou (řeznictví a uzenářství). 
Dispozičně budou jednotlivé prodejny  členěny na část prodejní  - vlastní prodejní prostory  a 
části  technické a  sociální  - sociální zázemí zaměstnanců –  WC a šatna,  kancelář a část 
technickou. V dispozici je vyčleněn prostor pro uskladnění úklidových prostředků a výlevkou 
s teplou a studenou vodou. 
V prodejně textilního zboží bude prodáváno zboží přímým samoobslužným prodejem. Jedná 
s o konfekci, prádlo, textilní doplňky  a pod. 
Způsob prodeje bude samoobslužný. 
V prodejně obuvi bude prodávána obuv a doplňky přímým samoobslužným prodejem.  
V prodejně masa,masných výrobků a pečiva (omezený sortiment) bude  prodáváno zboží 
přímým pultovým prodejem. 
Sestava pečící jednotky a kynárny bude určena k tepelnému opracování  pekárenských 
výrobků.  Mražené pekařské výrobky vstupují do prodejny zásobovacím vstupem přímo do 
mrazírny pekárenských výrobků. Mražené výrobky budou dodávány s kartonech.  
 Prodejní prostor pekařství bude oddělen od prodejního úseku lahůdek vysokým děličem.  
Příprava pro prodej probíhá v manipulační místnosti (přípravně). Zde jsou jednotlivé druhy 
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výrobků vyjmuty z mrazícího boxu a uloženy na pečící plechy opatřené pečícím papírem. 
Dále jsou takto připravené pečící plechy dopraveny k pečící peci, pomocí nerezového vozíku,  
kde jsou uloženy do kynárny. Po nakynutí se připravený polotovar vkládá do horkovzdušné 
pece. Již hotové výrobky se vyndávají z horkovzdušné pece a jdou po případné úpravě přímo 
do prodejního pultu 
Červené maso bude dopravováno dodavateli masa „ve visu“ zavěšením na závěsný systém 
přepravního vozidla. Z vozidla je maso skládáno ručně – řidič vozidla sundá maso ze 
závěsného zařízení, do chladírny ho odnáší a naskladňuje zaměstnanec řeznictví, který pro 
tento účel používá jednorázovou mikrotenovou halenu.  Dodané červené maso je uloženo do 
chladírny masa zavěšením na závěsný systém, po vykostění je maso buď navěšeno na 
nerezové „stromečky“ nebo uloženo do regálů v chladírně masa, případně přímo do 
prodejního pultu.  
Masné výrobky budou dodávány v přepravkách, kde se nacházejí výhradně v zabaleném stavu 
(velkospotřebitelské balení) a z přijímací místnosti se umísťují do chladícího boxu. Mytí, 
skladování a sanitace pohotovostních přepravek se provádí v umývárně přepravek na 
nerezovém podstavci s roštem. Ostatní přepravky odváží dodavatel výrobků k průmyslovému 
mytí.  
Sýry  se budou přejímat vždy časově odděleně od masa a masných výrobků. Totéž platí o 
příjmu lahůdek, které se budou přijímat vždy časově odděleně od příjmu mražených 
pekařských výrobků. Všechny tyto výrobky jsou dodávány výhradně v zabaleném stavu 
(velkospotřebitelské balení).  
 
Pro uvolnění plochy pro stavbu bude provedena demolice stávajícího objektu autoservisu, 
oplocení a drobných objektů.  
Při přípravě stavby bude v nezbytně nutném rozsahu provedeno kácení zeleně (dle 
zák.č.114/1992 Sb., § 8, odst.1 investor požádá o vydání rozhodnutí příslušného orgánu 
ochrany  životního prostředí ke kácení dřevin rostoucích mimo les). Provedena bude 
podrobná  inventarizace dřevin navržených ke kácení.  
Kácení stromů a keřů bude provedeno v období vegetačního klidu. Za vykácenou zeleň může 
být předepsána příslušným orgánem státní správy náhradní výsadba.  
Provedeno bude snížení nivelety stávajícího terénu téměř na celé ploše staveniště.  
Bilance odkopů činí cca 9 700 m3 zeminy. Tato zemina bude přímo po odtěžení odvezena na 
nejbližší řízenou skládku. Předpokládá se vzdálenost do 15 km od městského obvodu Poruba. 
Pro rozprostření humózní zeminy  na plochy, které budou v rámci sadových úprav osety 
travou se předpokládá zajištění zeminy  o kubatuře 45 m3 .  
 
Obchodní centrum bude napojeno na dvě stávající přilehlé komunikace – ulice Slavíkova a 
17.listopadu. V rámci areálu je řešena plocha parkoviště s vnitřními komunikacemi, chodníky 
pro pěší, příjezd k zásobovací rampě a dále obsluha sousedních přilehlých pozemků. 
Na místní sběrnou komunikaci II/469 v ulici 17. listopadu bude napojen jednosměrný vjezd 
do areálu přes stykovou křižovatkou v místě stávajícího vjezdu do zadní části areálu školy. 
V tomto místě se na komunikaci II/469 rozšiřuje levý odbočovací pruh pro stávající 
nedalekou křižovatku s komunikací v ulici Slavíkova. Z toho důvodu je jednosměrný vjezd do 
areálu přes navrženou stykovou křižovatku umožněn pouze odbočením vpravo, a to nově 
navrženým odbočovacím  pruhem. Výjezd z areálu není na komunikaci II/469 navržen.  
Tento vjezd zároveň bude sloužit jako příjezd do prostoru parkoviště obchodního centra a 
k obsluze sousedního přilehlého areálu školy. 
Na místní obslužnou komunikaci v ulici Slavíkova bude vjezd do areálu napojen stykovou 
křižovatkou, přičemž vjezd a výjezd z areálu je umožněn  bez směrového omezení. 



 73 
 

 

Tento vjezd zároveň slouží jako příjezd do prostoru parkoviště, k zásobovací rampě a 
k obsluze sousedního  přilehlého sportovního areálu. 
Vnitřní komunikace v areálu jsou obousměrné, zajišťují příjezd jak k parkovacím stáním, tak 
sousedním nemovitostem. Parkovací stání jsou navržena kolmá. 
 
Výpočtem bylo stanoveno minimální množství parkovacích stání pro obchodní centrum  
v počtu 80 stání. Navrženo je dle požadavku investora 96 parkovacích stání ( z toho 5 míst 
pro handicapované osoby). 
 
Součástí stavby budou dokončovací terénní a sadovnické  práce v areálu prodejny .  

 
Dešťové vody ze střech a zaolejované vody z prostoru komunikací budou odváděny do 
retenčního objektu, dále do čerpací stanice s následným výtlakem do veřejné jednotné 
kanalizace DN 300 v ulici Slavíkova.  
Zaolejované dešťové vody z prostoru parkovišť a komunikací, budou před napojením na 
retenční objekt předčištěny v odlučovači ropných látek.  
Pro zajištění odvedení veškerých odpadních vod z areálu je navržena čerpací stanice 
odpadních vod. Návrh čerpací stanice vychází z výškového členění lokality vzhledem 
k umístění veřejné kanalizace, kde není možnost gravitačního odvodnění. 
Správce veřejné kanalizace OVAK limituje vypouštění odpadních vod do kanalizace 
hodnotou 10 l.s-1. Akumulaci odpadních vod pro jejich další nátok do čerpací stanice zajišťuje 
retenční nádrž dešťových vod. 
Odlučovač ropných látek je navržen jako balený čistírenský výrobek tvořený PP nádrží 
s betonovými stěnami, která zajišťuje kompaktnost,vodotěsnost a vysokou životnost. 
Navržený odlučovač je dimenzován na hydraulické zatížení 45 l/s. Vnitřní technologie je 
tvořená z plastů. Napojení je realizováno standardním spojovacím systémem používaným pro 
napojování polyetylenového nebo betonového potrubí. 
Odlučovač tuku je navržen na vývodu tukové kanalizace z objektu SO 103 ve zpevněné ploše. 
Toto zařízení je určen pro zachycení olejů a tuků z provozu přípravny uzenin a masa jako 
ochrana kanalizace před zanášením tukem. 
 
Úroveň navrhovaného technického řešení 
Záměr odpovídá požadovanému standardu pro obdobné stavby a je v souladu s platnou 
legislativou.  
Navržené technické i stavební řešení je v souladu s požadavky na obdobné stavby. Navržena 
stavba je řešena přiměřeným způsobem s ohledem na okolní objekty, dopravní charakteristiky 
území a inženýrské sítě vedené předmětným územím. Technické řešení je koncipováno účelně 
s optimalizací umístění navrhované stavby obchodního centra v Ostravě Porubě.  
 
H. Příloha 
 
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou 
územně plánovací dokumentací 
 
 
Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu na evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000) 
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Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů o stavbě, o současném a 
výhledovém stavu jednotlivých složek životního prostředí a s přihlédnutím ke všem 
souvisejícím skutečnostem lze konstatovat, že navrhovaná stavba ” Obchodní centrum při 
ulici 17. listopadu Ostrava - Poruba”  je ekologicky přijatelná a lze ji 

 

                                                           doporučit  

                                         k realizaci na navržené lokalitě. 
 
 
 
Oznámení bylo zpracováno: červenec 2008 
 
 
 
Zpracovatel oznámení:  Ing.Jarmila Paciorková 
                                        číslo autorizace - osvědčení 15251/3988/OEP/92 
Selská 43, 736 01 Havířov 
Tel/fax  596818570, 602749482 
e-mail eproj@volny.cz  
 
 
Spolupracovali: 
Ing. Tomáš Grapl a kolektiv  
Ing.Petr Fiedler, Háj ve Slezsku  
Ing.Bedřich Nečas, UDI Morava s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
Podpis zpracovatele oznámení:              …….…………………………. 
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
 

 
Situace širších vztahů, měřítko 1 : 5 000 
 
Obchodní centrum při ulici 17. listopadu Ostrava - Poruba 

Situace, měřítko 1 : 1 000 (zmenšeno) 
 (dle Ing. Tomáš Grapl a kolektiv) 
 
Rozptylová studie „Obchodní centrum při ulici 17. listopadu Ostrava - Poruba“, Ing.Petr 
Fiedler, 07/2008  
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H. Příloha 
 
 
 

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


