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Úvod 
 
Pro stavbu ”Výstavba nového montážně - skladového areálu firmy SEP Moravia a.s. na 
ulici Výstavní, Ostrava-Vítkovice”je zpracováno oznámení dle přílohy č.3 zákona č. 
100/2001 Sb. 
Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů, přílohy č. 1 spadá předkládaný záměr do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací 
řízení) bodu 10.6 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   3 801,75 m2 a počet parkovišť 58). 
Příslušným orgánem pro posouzení je  Krajský úřad Moravskoslezského kraje. 
 
Záměr je zpracován podle přílohy č.3 zák.č. 100/2001 Sb. 
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A. Údaje o oznamovateli 
 

Investor    SEP Moravia a.s., Lidická 40, Ostrava-Vítkovice 
Zastoupený    Ing.Petr Slíva, předseda představenstva 
Sídlo     Výstavní 3201, 702 00 Ostrava 
IČO     25853309 
DIČ                                                    CZ25853309 

   

Oznamovatel    DaF-PROJEKT s.r.o., soukromá projekční a  
inženýrská kancelář, Ostrava-Moravská Ostrava,  

Sídlo                                                   Hornopolní 131/12 
702 00 Ostrava  

IČ      25905813 
DIČ     CZ25905813  
Vedoucí projektu   Dagmar Fúsová     

tel. 595626773 
fusova@daf-projekt.cz 

 
Projektant     DaF-PROJEKT s.r.o., soukromá projekční a nženýrská   

   702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, Hornopolní 131/12 
Zodpovědný projektant       Dagmar Fúsová, autorizovaný technik PS 
Vypracoval    Jana Pánková 
 
 
 
B. Údaje o záměru                                         
I. Základní údaje                                                                                        
1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1    
 
Výstavba nového montážně - skladového areálu firmy SEP Moravia a.s. na ulici Výstavní, 
Ostrava-Vítkovice 
Bod 10.6 Skladové a obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře  
nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích míst 
v součtu pro celou stavbu 

 
 

2. Kapacita (rozsah) záměru  
Celková plocha pozemků určených ke stavbě záměru  8 649,00 m2 
Celková zastavěná plocha halové části objektu     3 801,75 m2 
Celková zastavěná plocha administrativní  
části objektu                369,00 m2 
Obestavěný prostor halové části objektu    32 049,00 m3 
Celková plocha zpevněných ploch  
(komunikace+parkoviště)         3 650,00 m2 
Celková plocha nezpevněných (zelených ploch)      748,00 m2 
Parkoviště               40 stání  

      Po demolici stávajícího objektu na p. č. 2955/35  
v k. ú. Mor. Ostrava            18 stání  
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3. Umístění záměru    
Kraj Moravskoslezský 
Statutární město Ostrava  
Městská část Moravská Ostrava   
K.ú.Moravská Ostrava  2957/6, 2957/8, 2643/1 (vlastní stavba) 

 
  

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

Záměrem firmy SEP MORAVIA a.s. je stavba nového montážně – skladového areálu  
v Ostravě-Vítkovicích. Stavba bude zahrnovat  prostory pro výrobu a skladování,  přistavěnou 
administrativní část, sociální zázemí, venkovní zpevněné plochy včetně překládacích míst, 
parkoviště, zelené plochy, přípojky energií, oplocení a dopravní napojení na městskou 
komunikační síť (ulice Výstavní).  
Pozemky, na nichž je navržena výstavba, svou východní hranicí přiléhají ke komunikaci na 
ulici Výstavní. Podél severní hranice je stávající sjezd z ulice Výstavní a stávající provoz 
firmy SEP Moravia a.s. v budovách bez č.p. na parcelách č. 2936/1 a 2955/35 v k.ú. 
Moravská Ostrava. Cca 100 m od jižní hranice stavebního pozemku se nachází křižovatka 
ulice Výstavní s ulicí Železárenskou a Průmyslovou.  Západní hranice stavebního pozemku 
přiléhá ke sportovišti ve vlastnictví firmy VÍTKOVICE a.s. 
 
Území je charakterizováno jako ostatní plocha. Na pozemcích se nacházejí náletové dřeviny. 
Umístěním areálu není dotčen zemědělský půdní fond ani půda určená k plnění funkce lesa.  
.   
V předmětném území se nejbližší obytná budova nachází na p.č. 2940 v k.ú. Moravská 
Ostrava 37 m severně od navrhované novostavby.  
Dopravně bude areál napojen novým sjezdem z komunikace na ul. Výstavní. Stávající sjezd 
na  komunikaci  na pozemku č. 2957/6 (k.ú. Moravská Ostrava) bude zrušen. 
  
Přípojka vody pro areál bude zabezpečena napojením na vodovodní řad DN 150 v ulici 
Výstavní. Splaškové vody z objektu budou odvedeny přípojkou na trasu kanalizace pod 
vozovkou na ul. Výstavní.   
Dešťové vody ze střech objektů budou odváděny dešťovou kanalizací do stávající kanalizace 
vedené v ulici Výstavní. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou navíc předčištěny 
v  odlučovači lehkých kapalin.  
Přípojka NN bude provedena dle podmínek ČEZ Distribuce, a.s.  
Dalkia Česká republika nabízí možnost napojení na horkovod, jehož trasa vede podél 
východní hranice stavebního pozemku.  
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Místo situování záměru „Výstavba nového montážně - skladového areálu firmy SEP Moravia 
a.s. na ulici Výstavní, Ostrava-Vítkovice“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cílem investičního záměru je stavba nového montážně – skladového areálu  v Ostravě-
Vítkovicích v ploše průmyslových aktivit. Navržený objekt respektuje okolní objekty a svým 
zaměřením je v souladu s požadavky územního plánu a navazujícími objekty. V jihozápadní 
části pozemku  je navržena dle územního plánu trasa Nové Železárenské, která je veřejně 
prospěšnou stavbou a tato trasa musí být respektována. 
 
Možnost kumulace s jinými záměry než 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 
  
Lokalita navržena pro realizaci záměru se nachází v městské části Moravská Ostrava, 
v území, kde je možné z hlediska územního plánu uvedený záměr realizovat. Záměr je 
v souladu s územně plánovací dokumentací. Výstavba výrobně skladovacího areálu je 
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v souladu se schváleným územním plánem města Ostravy. Využití pozemků, na kterých je 
stavba navržena, spadá dle Územního plánu města Ostravy schváleného dne 5.10.2004 do 
území s funkčním využitím „občanská vybavenost“, které slouží pro umisťování staveb 
občanské vybavenosti.  
 
Firma je moderní, dynamická výrobně - obchodní společnost. Navržena stavba haly bude ze 
70 % využívána jako výrobně-montážní (lehká zámečnická výroba – světlíky, okna, lehké 
stavební konstrukce). Zbývající část bude prostorem určeným pro skladování vstupních 
materiálů a hotových výrobků.  
Záměr stavby vychází ze základní koncepce navrhovaného záměru, a to požadavku zabezpečit 
pro výrobní program firmy příznivé výrobně montážní a skladovací prostory. 
 
Stávající provoz firmy SEP Moravia je situován v budovách severně od zájmového území. Na 
tento provoz navazuje navrhovaná stavba, která je v bezprostřední územní návaznosti. Z toho 
důvodu je záměr navrhován v jedné variantě a investor nehledal jinou možnost umístění 
záměru.  
Varianta nulová by předpokládala ponechání plochy v současném stavu. Nulová varianta je 
možná, ale neumožňuje realizovat záměr investora související se zabezpečením navrhované 
výstavby výrobně montážního areálu na pozemku, který je dle územního plánu určen pro 
občanskou vybavenost s možností využití pro umístění nevýrobních a výrobních služeb. 
 
Variantu navrhovanou oznamovatelem je možné považovat za přijatelnou a vhodnou za 
předpokladu uplatnění všech doporučení a navrhovaných opatření. Stavba bude napojena na 
stávající technickou infrastrukturu města a bude řešena v souladu s dopravním systémem 
řešeného území.    
Navrhované řešení vychází z celkového konceptu lokality a navazujících okolních objektů, 
typu území a přímé návaznosti na stávající výrobní areál firmy.  
 
V případě zájmové lokality je třeba vzít v úvahu stávající stav území a možnost umístit stavbu 
navrhovaného typu. Stavbu je možné provést tak, aby odpovídala požadavkům na 
minimalizaci vlivů provozu na životní prostředí v oblasti stavební a provozní.  
 
 
6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 
 
Investor chce vybudovat nový montážně – skladový areál na vhodných pozemcích v Ostravě-
Vítkovicích. Areál bude rovněž zahrnovat administrativní část se sociálním zázemím, 
venkovními zpevněnými plochami včetně parkovišť, zelenými plochami, přípojkami energií, 
oplocením a dopravním napojením na ulici Výstavní. Jedná se o novostavbu. 
 
Stavba bude zahrnovat následující stavební objekty:  
 

SO 01  Příprava území 
SO 02  Hrubé terénní úpravy 
SO 03  Vlastní halový objekt + administrativa 
SO 04  Sjezd na pozemek 
SO 05  Areálové komunikace, parkoviště a zp. plochy 
SO 06  Vodovod 
  SO 06.1  Přípojka vody 
  SO 06.2  Areálové rozvody vody 
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SO 07  Kanalizace jednotná 
SO 08  Areálová dešťová kanalizace 
  SO 08.1  Dešťová kanalizace ze střech 
  SO 08.2  Dešťová kanalizace z komunikací 
SO 09  Přípojka NN 
SO 10  Přípojka tepla 
SO 11  Areálové osvětlení 
SO 12  Oplocení areálu 
SO 13  Sadové úpravy a zeleň 

 
Výše uvedené objekty (SO) charakterizují řešenou stavbu s vymezením možného rozsahu 
řešené problematiky. 

Plocha haly bude ze 70 % využívána jako výrobně-montážní (lehká zámečnická výroba – 
světlíky, okna, lehké stavební konstrukce), zbývající část bude prostor určený pro skladování 
vstupních materiálů a hotových výrobků.  
Jak již vyplývá z výše uvedeného popisu činnosti firmy, nepředpokládají se nijak složité 
technologie v objektu. Pro skladování a manipulaci se zbožím bude využito regálové 
skladování do výšky +5,0 m nad podlahou se zakládáním vysokozdvižnými elektrickými 
zakladači (vozíky). 
 

Ve skladu se budou používat jen elektrické vysokozdvižné vozíky typu retrak, (čelní, 
systémový). Dále se bude používat velké množství ručních paletových vozíků. 
 
Uvažovaný počet zaměstnanců areálu firmy je 30 dělníků (cca 6 žen + 24 mužů) a 100 THP 
(cca 50 žen + 50 mužů). Výroba bude mít dvousměnný provoz (počet dělníků je uveden pro 
obě směny).  
Areál bude mít provozní dobu pro zákazníky od 8.00 do 16.00 hodin  převážně od pondělí do 
pátku. Administrativní pracovníci budou pracovat v době 8.00 - 16.00 hod. 
 
Pro potřeby parkování je v areálu uvažováno se 40 parkovacími místy pro osobní automobily 
(z toho 3 místa jsou vyčleněny pro osoby s omezenou schopností pohybu).  
V rámci stavebních prací investor plánuje demolovat stávající objekt na p. č. 2955/35 v  
k. ú. Moravská Ostrava, na uvolněné ploše bude realizováno dalších 18 parkovacích stání.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PŮDORYS HALOVÉHO OBJEKTU A ADMINISTRATIVY (1.NP) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Zásady urbanistického, architektonického technického řešení stavby  
 
Z architektonického hlediska se jedná o typicky účelovou stavbu haly, která bude sdružovat 
jak vlastní halový provoz (montáž a skladování výrobků) tak i čtyřpatrovou administrativní 
část  dispozičně situovanou podél východního štítu haly.  
 
Výška objektu bude u atiky +9,60 m nad úrovní podlahy (tato bude zhruba v úrovni terénu). 
Výška atiky u administrativní části objektu bude +14,10 m (nejvyšší bod objektu). Střecha 
objektu bude takřka plochá (s minimálním spádem pro odvodnění vnitřními vpusti).  
 
Opláštění haly bude provedeno plechovým sendvičovým pláštěm (např.typ Kingspan) nebo 
skládaným pláštěm z plechových kazet „C“ vyplněných tepelnou izolací a krytých 
trapézovým plechem. Sokl objektu bude proveden z betonového sendviče v pohledovém 
betonu a to z úrovně nezamrzné hloubky (min. -0.800 m) do min. 300 mm nad podlahu. 
Obvodový plášť administrativy bude lehký zavěšený ze sendvičové vyteplené konstrukce 
s povrchem z keramických dlaždic v kombinaci s prosklenými plochami. 
Střešní krytina bude tvořena položením nosných poplastovaných trapézových plechů (výšky 
cca 160 mm), parozábrany, tepelné izolace (minerální vlna např. Orsil nebo Rockwool) v tl. 
cca 160 mm a střešní hydroizolační fólie. V ploše střechy budou osazeny odkouřovací 
zařízení - klapky RWA, VZT ventilátory a jednotky (i klimatizační) sloužící k provětrávání 
haly, střešní světlíky zajišťující denní osvětlení nad manipulačními prostory + prostupovat 
střechou budou nutné vývody zařízení  VZT, ZT a ÚT. 
Administrativní část bude čtyřpodlažní a bude ve svých dvou nadzemních patrech provedena 
na  ploše cca 380 m2, třetí a čtvrté NP budou rozšířeny jednou tolik nad konstrukci haly. 
Nosná konstrukce administrativní části bude rovněž tvořena ŽB skeletem doplněným ŽB 
stropy z filigránů spřažených do monolitické stropní betonové desky. Obvodový plášť 
administrativy bude lehký zavěšený ze sendvičové vyteplené konstrukce s povrchem 
z keramických dlaždic v kombinaci s prosklenými plochami. Vnitřní dělící příčky budou 
provedeny buďto ze systému Ytong nebo ze sádrokartónů popř. jiných montovaných vnitřních 
systémů (např.Li-kos).  
 
Areál bude doplněn zpevněnými objízdnými komunikacemi (včetně sjezdu na pozemek a 
vrátnice), zelenými plochami s vysazenými stromky a keři, venkovním osvětlením areálu a 
oplocením. 
 
Navržena stavba bude začleněna do stávající lokality a systému města s ohledem na další 
aktivity v dané lokalitě. Objekt bude svou hmotou respektovat měřítko okolního prostoru tak, 
aby jeho začlenění do prostoru bylo optimální a úměrné okolnímu prostoru. 
 
Na pozemku s navrhovanou výstavbou (p.č.2957/8, k. ú. Moravská Ostrava) se v současnosti 
skladuje kovový materiál, nacházejí se zde provizorní ocelové přístřešky, které budou 
demontovány. 
Hrubé terénní úpravy zahrnují hrubou přípravu terénu pro stavbu – dle výsledku geodetického 
zaměření a hydrogeologického posudku území budou sejmuty či navršeny vrstvy zeminy 
popř. násypových hmot pro zkvalitnění podloží nově budovaných stavebních objektů.  
 
Při odvozu budou užívány státní a místní komunikace - je proto nutné na výjezdu ze 
staveniště osadit příslušné přenosné dopravní značení upozorňující a omezující provoz na 
veřejných komunikacích.  
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Vytápění objektu  
Zdrojem tepla bude horkovodní předávací stanice v objektu, sloužící pro vytápění, větrání a 
ohřev teplé užitkové vody. Předávací stanice bude napojena na rozvody centrálního 
zásobování teplem Dalkia Ostrava a.s., jejíž horkovodní síť probíhá v těsné blízkosti objektu. 
Předávací stanice bude disponovat výkonem cca 400 kW. Sekundární strana předávací stanice 
je navržena v teplotním spádu 80/60°C. Je navržena instalace blokové horkovodní předávací 
stanice. Součástí bude rovněž deskový výměník pro ohřev teplé užitkové o výkonu cca 50 kW 
a akumulační nádrž o objemu 300 l pro pokrytí špičkových odběrů.  
 
Kanalizace 
Kanalizace bude v halovém objektu a v administrativní části řešena oddílnou kanalizační  sítí. 
Srážkové vody ze střechy halové části objektu budou svedeny vnitřními dešťovými svody a 
budou napojeny do venkovní dešťové kanalizace.  
Odvodnění zpevněných ploch bude řešeno pomocí klasických litinových vpustí, které 
odvedou dešťové vody přes odlučovač ropných látek.  
 
Splaškové vody ze sociálních zařízení a vnitřní dešťové svody z administrativní části objektu 
budou svedeny do venkovní jednotné kanalizace.  
 
Voda 
Studená voda pro sociální účely a pro vnitřní požární zabezpečení objektu bude přivedena 
novou vodovodní přípojkou DN 80 z vodovodního řadu DN 150, který je uložen v ulici 
Výstavní.  
TUV – teplá užitková voda – bude připravována centrálně v deskovém výměníku o výkonu 
cca 50 kW, který bude doplněn zásobní nádrží o objemu cca 300 l. TUV bude ohřívána 
topným médiem z dálkovodu. Cirkulace TUV bude zajišťována cirkulačním čerpadlem 
s časovým spínačem v týdenním režimu. 
 
Areálové komunikace, parkoviště a zpevněné plochy 
V rámci areálu jsou navržena parkoviště pro osobní vozidla. Celkový počet parkovacích stání 
byl navržen v souladu s ČSN 73 6110 – 58 stání, z toho 3 pro osoby s omezenou schopností 
pohybu, jejichž parametry budou respektovat ustanovení vyhlášky č.369/2001 Sb., o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Z celkového počtu je 18 míst navrženo v místě stávajícího 
objektu investora na p.č. 2955/35 (k. ú. Moravská  Ostrava). Tento objekt hodlá investor 
odstranit. Demolice bude předmětem samostatného ohlášení a po jeho odstranění bude 
realizována parkovací plocha pro 18 vozidel. 
Parkovací stání pro osobní automobily jsou navrženy s rozměry 2,5 x 5,0 m (resp.3,5 x 5,0 m 
pro invalidní občany) – příčná stání, 2,5 x 5,5 m – podélná stání. Všechny přejezdy mezi 
parkovacími řadami jsou obousměrné s šířkou min.6,0 m. 
Příčný sklon parkoviště max. 2,0 %. Parkovací stání a komunikace budou lemovány 
betonovými obrubníky. 
 
Konstrukce vozovky bude dvou typů – běžná areálová komunikace užívaná všemi vozidly a  
parkoviště osobních automobilů : 
 
Běžná areálová komunikace užívaná všemi vozidly - Konstrukce vozovky asfalt 

asfaltový koberec mastixový AKM I                        40 mm 
asfaltový beton velmi hrubý ABVH I modifik. 80 mm 
obalované kamenivo OK I modifik.                          60 mm 
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obalované kamenivo OK II                                       70 mm 
kamenivo zpevněné cementem KSC I                    150 mm 
štěrkopísek ŠP                                                 min. 250 mm  
Celkem                                                            min. 650 mm 

 
Parkoviště osobních automobilů -  Konstrukce vozovky asfalt 
Parkovací místa i průjezdné komunikace v něm jsou dimenzovány pro třídu dopravního 
zatížení VI (velmi lehké) a návrhovou úroveň porušení vozovky D3 s živičným povrchem.  

asfaltový beton ABS III                                    40 mm 
obalované kamenivo OKJ II                                    40 mm 
štěrkodrť ŠD                                                  min. 200 mm  
Celkem                                                             min. 280 mm 

 
Oplocení 
Oplocení bude realizováno okolo celého pozemku v rámci I.etapy výstavby – rovněž kolem 
jeho prozatím nevyužívaných částí. Oplocení je navrženo drátěné, v horní časti opatřené 
konzolami pro umístnění hladkého pozinkovaného drátu. Sloupky budou ocelové 
pozinkované zakotvené do betónových patek (každý cca.7 sloupek bude opatřen vzpěrou). 
Spodní část oplocení bude tvořená ŽB prefabrikáty zapuštěnými 0,20m do betónového 
podkladního pásu.    
Oplocení bude přerušeno v místě  sjezdu na pozemek, kde bude provedena vjezdová brána 
z ocelových profilů a elektricky ovládané závory. 
 
Sadové úpravy a zeleň 
Areál  bude po realizaci stavební části zatravněn.  Kolem vlastní stavby budou vysazeny 
stromy a keře v rámci sadových úprav lokality. 
Sadové úpravy spočívají v ohumusování ploch tl. 0,10 m, osetí trávním semenem, výsadbě 
keřů a stromů. Celková plocha pro sadové úpravy bude cca 748 m2.   
 
Úroveň navrhovaného technického řešení 
Záměr odpovídá požadovanému standardu pro obdobné stavby. Na životní prostředí může mít 
vliv vlastní výstavba montážně skladovacího areálu a následně provoz areálu.  
Navržený způsob realizace záměru stavby montážně skladovacího areálu, jeho provoz a 
začleněn objektu do území je řešen tak, aby vliv na životní prostředí byl minimalizován. 
Navržené technické i stavební a technologické řešení je v souladu s požadavky na obdobná 
zařízení a stavby. Navržena je stavba přiměřeným způsobem začleněna do stávající lokality 
s ohledem na okolní objekty a dopravní charakteristiky území. Technické řešení jednotlivých 
stavebních a funkčních prvků je řešeno účelně s optimalizací využití doprovodných ploch a 
technologických požadavků.  
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7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení  
 
Zahájení stavby      10/2008 
Ukončení        10/2009 
 
 
8. Výčet dotčených územně samosprávných celků      
 
Kraj     Moravskoslezský  
Město     Statutární město Ostrava 
    Městský obvod  Moravská Ostrava  
 
Ovlivnění jiných správních území se nepředpokládá. 
 
 
9.  Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato 
rozhodnutí vydávat           
 
Územní rozhodnutí a stavební povolení bude v kompetenci Stavebního úřadu Magistrátu 
města Ostrava a příslušného Městského obvodu Moravská Ostrava. 
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II. Údaje o vstupech 
 
1. Zábor půdy 
 
Vlastní stavba bude realizována na pozemku p.č. 2957/6, k.ú. Moravská Ostrava (ostatní 
plocha – ostatní komunikace, 4 174 m2, LV 11252), 2957/8 (ostatní plocha, manipulační 
plocha, LV 11252, 4 475 m2), 2643/1 (ostatní plocha - ostatní komunikace, LV 2577,  
9 730 m2). 
Zemědělský půdní fond nebude stavbou dotčen, 
 
Půda určená k plnění funkce lesa  
Půda určená k plnění funkce lesa nebude záměrem dotčena. 
 
 
2. Odběr a spotřeba vody 
 
Pitná voda 
Voda pro potřeby areálu bude přivedena ze stávajícího vodovodního řadu (PVC – DN 150) 
vedeného v ulici Výstavní. Napojení bude provedeno vysazením odbočky DN 150/80, 
odbočka bude opatřena uzavíracím šoupátkem DN 80 se zemní soupravou a poklopem. 
Vodovodní řády a přípojky a souvisejícím normám a právním předpisům o zásobování 
obyvatelstva pitnou vodou. 
 
Předpokládaná spotřeba vody pro sociální účely 
Uvažovaný počet zaměstnanců areálu firmy je 30 dělníků (cca 6 žen + 24 mužů) a 100 THP 
(cca 50 žen + 50 mužů). Výroba bude mít dvousměnný provoz (počet dělníků je uveden pro 
obě směny). Administrativní pracovníci  budou pracovat v době 8.00-16.00 hod. 
 
Denní  
Administrativa  100 osob x 60 l/os/den        6 000 l.den-1 

dělníci     30 osob x  80 l/os/den        2 400 l.den-1  

Celkem za den  Qd                 8 400 l.den-1 = 8,40 m3.den-1  
Průměrná hodinová spotřeba (provoz 16 hod/den) Qh        525,0 l.hod-1  
Průměrný sekundový průtok Qs                        0,15   l.s-1 

 
Maximální hodinová spotřeba  
součinitel hodinové nerovnoměrnosti – 3,5 Qhmax          1 837,5 l.hod-1 
Max. sekundový průtok Qsmax                   0,51 l.s-1

   
         
Roční spotřeba vody  dle vyhlášky č. 428/2001 Sb. 
Administrativa  100 osob x 16 m3/os/rok         1 600 m3.rok-1 
Řidiči     30 osob x 30 m3/os/rok            900 m3.rok-1 
Celkem za rok              2 500 m3.rok-1 
  
Potřeba požární vody 
Pro případný vnitřní požární zásah se počítá ze zásahem ze dvou hydrantů – potřebný průtok 
2,2 l/s. 
Pro případný venkovní požární zásah bude voda odebírána z nově instalovaného nadzemního 
hydrantu DN 80, který bude umístěn v ostrůvku u parkoviště a bude napojen na přípojku vody 
DN 80 (PEø90) za vodoměrnou šachtou. 
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3. Surovinové a energetické zdroje 
 
Vytápění objektu  
 
Zdrojem tepla bude horkovodní předávací stanice v objektu, sloužící pro vytápění, větrání a 
ohřev teplé užitkové vody. Předávací stanice bude napojena na rozvody sítě centrálního 
zásobování teplem Dalkia Ostrava a.s., jejíž horkovodní síť probíhá v těsné blízkosti objektu. 
PS bude disponovat výkonem cca 400 kW.  
Sekundární strana předávací stanice je navržena v teplotním spádu 80/60°C. 
Je uvažováno s instalací blokové horkovodní předávací stanice. Součástí této bude rovněž 
deskový výměník pro ohřev teplé užitkové o výkonu cca 50 kW a akumulační nádrž o objemu 
cca 300 l pro pokrytí špičkových odběrů.  
Sekundární část topného systému bude rozdělena na větev pro vytápění haly a větev pro 
administrativní část. Topné rozvody jsou navrženy z ocelových trubek bezešvých. Potrubí 
bude opatřeno základním protikorózním nátěrem a izolováno pouzdry z minerální vlny. 
Povrchová úprava ve strojovně je navržena AL plechem. Tepelná izolace potrubí je navržena 
o tloušťce dle § 5 vyhlášky  č. 193/2007 sb.  
Větev pro konvekční vytápění-administrativa (otopná tělesa) o výkonu cca 80 kW s teplotním 
spádem 75/55°C dt-20K, bude řízena ekvitermně směšováním na základě vyhodnocení 
teploty náběhové  a teploty venkovního vzduchu.  
Topnou plochu v části administrativy budou desková tělesa se zabudovanou ventilovou 
vložkou a termostatickou hlavicí.  
 
Větev teplovzdušné jednotky – hala o vloženém výkonu cca 250 kW s teplotním spádem 
80/60°C dt-20K,  bude bez regulace teploty s konstantními parametry.  
S ohledem na charakter haly je zde navrženo teplovzdušné vytápění s použitím 
teplovzdušných souprav typu např. Sahara pro nástěnnou montáž. 

 
Energetické údaje 
Primár   horkovodní  PS – cca 400 kW 

horká voda – cca 130°C 
Sekundár  250 kW – hala  

   80 kW -  administrativa 
   50 kW -  TUV 

Potřeba energie 495 MWh -  1780 GJ/rok 
 
Elektrická energie 
Objekt bude napojena na distribuční síť ČEZ Distribuce, a.s. – přípojka NN. 
 
Ostatní materiály 
Materiál (stavební materiál) pro potřeby stavby bude specifikován a uveden v projektu stavby. 
Jeho množství odpovídá velikosti výstavby. 
  
 
4. Nároky na dopravní  a jinou infrastrukturu 
 
Dopravní řešení 
Pro potřeby parkování je v areálu uvažováno se 40 parkovacími místy pro osobní automobily 
(z toho 3 místa jsou vyčleněny pro osoby s omezenou schopností pohybu). V rámci 
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stavebních prací investor plánuje demolovat stávající objekt na p. č. 2955/35 v k. ú. Mor. 
Ostrava, na uvolněné ploše bude realizováno dalších 18 parkovacích stání.   
 
Příjem a expedice zboží – předpoklad 1 kamion denně + 2 auta velikostí dodávka (avia) denně 
+ osobní auta zaměstnanců a zákazníků - do 60 denně. 
 
Tabulka č.1 

Dopravní trasy- průjezdy  
vozidel  Vozidla 

Rok 2010 
voz/den 

po výstavbě 
 Výrobně montážní závod SEP   Osobní 120 
 Moravia  Lehká nákladní  4 
  Těžká nákladní  2 
  Celkem 126 

 
 
Doprava na ulici Výstavní 
 
Na ulici Výstavní byly dopravní intenzity sledovány místním šetřením (dne 3.9.2008, 14-15 
hod.). na základě zjištěných hodnot byly pro hlukové posouzení použity následující hodnoty 
intenzit dopravy: 
 
Intenzita dopravy – špičková hodina 
Tabulka č.3 

Úsek Osobní vozidla/hod. Nákladní vozidla/hod. 

Ulice Výstavní 320 25 
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II. Údaje o výstupech   
1. Množství a druh emisí do ovzduší 
 
Imisní charakteristika lokality 
Dle údajů z Informačního systému kvality ovzduší ČR jsou nejbližšími lokalitami s měřením 
koncentrací pro benzen a benzo(a)pyren v Ostravě měřící stanice č. 1061 (Ostrava-Fifejdy) a 
ZÚ č. 1467 (Ostrava-Přívoz ZÚ). Výsledky měření v roce 2005 : 

 
Stanice ČHMÚ č. 1061 (Ostrava-Fifejdy) 

- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 168,9 µg/m3, 98 %  
    kv. 77,1 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 28,0 µg/m3  
- benzen – průměrná roční koncentrace 4,1 µg/m3 

 
Stanice ZÚ č. 1467 (Ostrava-Přívoz ZÚ) 

- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 9,2 ng/m3 

 
Úřad městského obvodu Moravská Ostrava je uveden ve Věstníku MŽP č. 12/2005 a 5/2006 
(Sdělení 38 odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší - vymezení oblastí se 
zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2004) jako oblast se zhoršenou kvalitou 
ovzduší pro imise suspendované částice PM10 - průměrná denní a roční koncentrace na ploše 
100 % a 99,8 obvodu, imise benzenu - průměrná roční koncentrace na ploše 27,4 % obvodu a 
imise benzo(a)pyrenu - průměrná roční koncentrace na ploše 100 % obvodu pro ochranu 
zdraví lidí.  
Stav imisního pozadí sledované lokality Moravská Ostrava pro rok 2009 (před realizaci 
stavby) je možno určit jen na základě odborného odhadu (výsledky imisního měření roku 
1997 až 2005 a přijatá možná opatření v následujících létech) a v souladu s výpočtem 
imisních koncentrací v obdobných lokalitách. Předpokládané imisní pozadí v roce 2009 (před 
realizaci stavby „Výstavba nového montážně - skladového areálu firmy SEP Moravia a.s. na 
ulici Výstavní, Ostrava-Vítkovice") : 
 

- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace < 170 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace < 30 µg/m3  
- benzen – průměrná roční koncentrace < 4,5 µg/m3 
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace < 4,0 ng/m3 
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace < 6,0 ng/m3 

 
Imisní limity pro znečišťující látky 
V současné době jsou platné imisní limity, stanovené Nařízením vlády č. 429/2005 Sb. 
Vzhledem k poloze území jsou v oblasti platné imisní limity pro ochranu zdraví lidí.  
Tabulka č.3 
 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 
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Emise 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  
3 – 4 měsíce  a bude možno ji podle potřeby minimalizovat kropením rizikových míst.    
Rozsah stavební činnosti při přípravě území není významného rázu, bude časově omezen na 
dobu vlastní realizace stavby.  
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 0,6 – 0,8 
t/stavbu. Prašnost se může projevit především za nepříznivých klimatických podmínek a při 
špatné organizaci práce. Organizace práce bude významným faktorem eliminace možných 
vlivů.    
 
Emise v době provozu  
Zdroje emisí 
Stavba bude napojena na centrální zásobování teplem. Vytápění nebude zdrojem znečišťování 
ovzduší. 
 
Doprava 
Jak je uvedeno na straně 18, bude realizováno 40 parkovacích míst pro osobní vozidla a na 
uvolněné ploše po stávajícím objektu na p.č. 2955/35 bude realizováno dalších 18 
parkovacích stání. Předpokládá se doprava 60 osobních vozidel denně (zaměstnanci a 
zákazníci). V rámci příjmu surovin a expedice je předpoklad 1 kamion denně a dvě vozidla 
střední velikosti (avia). 
Firma v území působí i v současnosti, nárůst dopravních intenzit nebude v plné šíři – 
předpoklad cca 40 %. 
Na základě těchto dopravních intenzit je možné konstatovat, že nebude provoz areálu 
znamenat ovlivnění imisního stavu ovzduší. 
 
 
2. Množství odpadních vod a jejich znečištění 
 
Kanalizace jednotná řeší svedení splaškových a srážkových vod z areálu do stávající venkovní 
jednotné kanalizace, která je ve správě OVaK.  
Stávající kanalizační stoka 2640/2230 je vedena  v ulici Výstavní na protilehlé straně od 
navrhovaného areálu SEP Moravia a.s. 
Kanalizace jednotná bude položena mezi šachtami Š1 – Š3 v celkové délce cca 69,0 m. Do 
šachty Š1 budou napojeny splaškové vody z administrativní části objektu. Na potrubí mezi 
šachtami Š1 a Š2 budou napojeny dva svody dešťové kanalizace, které odvádějí srážkové 
vody ze střechy administrativní části objektu. Do šachty Š2 bude provedeno napojení areálové 
dešťové kanalizace, která odvádí čisté srážkové vody ze střechy haly a do šachty Š3 bude 
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napojen odtok z odlučovače lehkých kapalin OLK, přes který budou svedeny srážkové vody 
ze zpevněných ploch a komunikací. 
Napojení na stávající tlamovou stoku 2640/2230  bude provedeno kameninovým útesem 
DN300 s obetonováním. Průchod přes komunikaci ul. Výstavní bude řešen překopem. 
Odklonění dopravy po dobu výstavby je možný po stávajících komunikacích – Průmyslová, 
1.máje, Železárenská a případně Gajdošova. 
 

Produkce splaškových odpadních vod  
Provoz zařízení – 5 dnů v týdnu, 16 hod. denně – dvousměnný provoz 
Průměrná denní produkce splaškových vod bude přibližně odpovídat spotřebě vody což činí: 
 
Celkem za den    Qd    8,40   m3.den-1 

Průměrná hodinová produkce  Qh     525,0 l.hod-1 

Průměrný sekundový průtok   Qs    0,15 l.s-1 
Maximální hodinová produkce  Qhmax   1 837,5 l.hod-1 

Maximální sekundový průtok  Qsmax    0,51 l.s-1    
Roční produkce splaškových vod  Qrok  2 500 m3.rok-1 
 

Dešťové odpadní vody 
Množství srážkových vod bylo vypočteno na plochu střech objektů a zpevněných ploch v areálu 
pro kritický 15-ti minutový přívalový déšť intenzity  i = 160 l/s/ha (průměr dvouletého deště) při 
periodicitě 1  
odtokový koeficient pro střechy 
a asfaltové plochy     0,9 
 
Čisté srážkové vody – ze střech 
Hala  + administrativní část- plocha střechy  4 166,7 m2 = 0,41667 ha 
QC = 0,41667 x 160 x 0,9 =     60,0 l/s 
Roční úhrn srážek pro Ostravu činí na m2    cca 780 mm v.s. 
Ze střech objektů  V = 0,9 x 4 166,7 m2 x 0,78  2 925,02 m3/rok   
 
Srážkové vody z komunikací a parkovišť 
Zpevněná asfaltová plocha    3 500 m2 = 0,35 ha 
QC = 0,35 x 160 x 0,9     50,4 l/s 
Ze zpevněných ploch V = 0,9 x 3 500 m2 x 0,78  2 457 m3/rok  
 
Areálová dešťová kanalizace je rozdělena do dvou samostatných částí: 

– kanalizace dešťová ze střech - pro odvedení čistých srážkových vod ze střechy haly, 
která je zaústěna přímo do jednotné kanalizace 

– kanalizace dešťová z komunikací – pro odvedení srážkových vod z komunikací a 
parkovišť, která bude do jednotné kanalizace napojena přes odlučovač ropných látek 

 
OKL – odlučovač lehkých kapalin 
Na zachycování ropných látek ze srážkových vod ze zpevněných ploch, parkovišť a 
komunikací je navržen odlučovač lehkých kapalin typu  AS-TOP 50 RC/EO/PB-SV 
jmenovité velikosti NS 50  (max. průtok 50 l/s). Odlučovač bude kombinovaný – gravitačně 
koalescenční s usazovacím prostorem pro malé množství kalu (100 x NS – objem lapače 
kalu). Technologie je uložena do dvouplášťové válcové nádrže (vnější ø2720 mm x výška 
2160 mm) pro uložení pod terén – po vybetonování betonem B30 – samonosná, pro uložení 
pod hladinu spodní vody. Do dvojitého pláště je zabudovaná armovací výztuž, po 
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zabetonování je nádrž zabezpečena proti tlaku zeminy (základová spára do 5,0 m), 
případnému pojezdu těžkých vozidel a vztlaku spodní vody. Nádrž bude ve výkopu osazena 
na železobetonovou základovou desku. 
Výrobce garantuje při správné provozní údržbě filtrů a pravidelném odvozu kalu, ropných 
látek vč. zaolejovaných vod koncentraci na odtoku do 5 mg/l, což splňuje limity složení 
vypouštěných vod  přípustného znečištění pro odpadní vody vypouštěné do veřejné 
kanalizace s vyústěním na ČOV. 

 
ročně přiteče do odlučovače              2 457,0 m3/rok 
odloučené RL                2,28 – 73,71 kg/rok 
objem odlučovače  
(kontaminovaná voda + usazené kaly)             8,95 m3/rok (10 740 kg/rok) 
 
Odpady z OLK – kaly z usazovacího prostoru, odloučené lehké kapaliny (ropné látky) včetně 
zaolejovaných vod a upotřebené náplně koalescenčních filtrů – kategorie odpadi 13 05 01, 13 
05 02, 13 05 06 – jsou dle Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. odpady kategorie „N“.   
Odpady budou předávány pouze oprávněným osobám ve smyslu §12, odst.2 Zákona č. 
185/2001, o odpadech a jejich předávání bude ošetřeno ve smlouvách o dílo (OZO –Ostrava). 
Při provozu bude prováděna průběžná evidence odpadů ve smyslu Vyhlášky MŽP č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
 
 
3. Kategorizace a množství 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 administrativního centra. 
 
Odpad vznikající během výstavby 
 
Při výstavbě administrativní budovy budou vznikat odpady uvedené v následující tabulce. 
Odpady jsou zařazeny dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, 
Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 
odpadů). 
 
Odpady vznikající při výstavbě 
Tabulka č.10 
Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie odpadu 

15 01 01 Papírové a lepenkové  obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 03 Dřevěné obaly O 
15 01 04 Kovové obaly O 
17 01 01 Beton O 
17 01 02 Cihly O 
17 02 01 Dřevo O 
17 02 03 Plasty  O 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01  O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03    O 
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Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie odpadu 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O 
20 01 11 Textilní materiály  O 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad  O 
20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad  O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 

 
Odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, budou odváženy a likvidovány mimo 
staveniště, což bude zajištěno prováděcí firmou nebo odbornou firmou. Stavební dodavatel je 
povinen vést evidenci odpadů. Tato evidence bude předložena ihned po ukončení stavebních 
prací Magistrátu statutárního města Ostravy.  
 
Pro následující správní řízení bude uvedena bilance výkopových zemin,  seznam odpadů, 
které budou vznikat během stavby,  jejich množství a způsob nakládání s nimi. Stavební 
odpady budou tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií. 
Doporučuji, aby investor při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních prací zakotvil 
ve smlouvách povinnost zhotovitele k odstraňování odpadů způsobených jeho činností. 
 
Odpad z v době provozu  
Přehled jednotlivých odpadů zařazených dle Katalogu odpadů – ve smyslu Vyhlášky MŽP  
č. 381/2001 Sb. 
 
Číslo 

  druhu 
 odpadu 

                          Název druhu odpadu Kategorie 
 odpadu 

   Odhad 
množství 
    za rok 

  Způsob 
odstranění 

 08 03 17 Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky         N   50 ks          a 
 13 05 01 Pevný podíl z lapáku písku a odlučovačů oleje         N  1,5 t          a  
 13 05 02 Kaly z odlučovačů oleje         N  7 t          a  
 13 05 06 Olej z odlučovačů oleje         N  1 500 l          a  
 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly         O   25 t          a  
 15 01 02 Plastové obaly         O   25 t          a  
 15 01 03 Dřevěné obaly         O  1,5 t          a   
 15 01 04 Kovové obaly         O  0,5 t          a  
 15 01 06 Směsné obaly         O  0,8 t          a  
 20 01 02 Sklo         O  0,35 t          a 
 20 01 11 Textilní materiály         O  0,35 t          a 
 20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť         N  440 ks          a 
 20 01 33 Baterie a akumulátory,  zařazené pod čísly 160601, 160602 

nebo pod číslem 160603  
a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie 

        N  20 kg          a 

 20 01 35 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující 
neuvedené látky pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 – nebezpečné 
součástky z elektrického a elektrického příslušenství, např. 
rtuťové přepínače, sklo z obrazovek a jiné aktivované sklo 

        O  20 kg          a 

 20 01 35 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující 
neuvedené látky pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 – nebezpečné 
součástky z elektrického a elektrického příslušenství, např. 
rtuťové přepínače, sklo z obrazovek a jiné aktivované sklo 

        O  20 kg          a 

 20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad         O 0,2t          a 
 20 03 01 Směsný komunální odpad         O  140 m3           a 
 20 03 03 Uliční smetky         O  22 t          a 
 20 03 06 Odpad z čištění kanalizace         O  20 t          a 
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Označení způsobu odstranění odpadů : 
a - předání odpadu externí firmě oprávněné k nakládání s odpady popřípadě odvoz do zařízení k využívání nebo    
     odstranění odpadu 
b - odvoz do zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů 
 
Odpady budou předávány pouze oprávněným osobám ve smyslu §12, odst.2 Zákona č. 
185/2001, o odpadech a jejich předávání bude ošetřeno ve smlouvách o dílo. 
Při provozu bude prováděna průběžná evidence odpadů ve smyslu Vyhlášky MŽP č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
 
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 nebo selháním lidského faktoru. 
 
Úniky látek 
Předpokládat lze pouze úniky ropných látek z dopravních a mechanizačních prostředků. 
Případné úniky ropných látek je nutno okamžitě eliminovat využitím sorpčních prostředků, 
případně zajistit sanaci horninového prostředí postižené lokality. Postižená lokalita musí být 
v co nejkratším časovém horizontu sanována.  
Technické řešení stavby zabezpečuje základní prvky ochrany povrchových a podzemních vod.  
Mechanizace pro údržbu bude udržována v dobrém technickém stavu bez předpokladu 
negativního úniku škodlivin z těchto zařízení uvedena do původního stavu. 
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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.  
 
Požár 
Komplexní posouzení požárního nebezpečí podle odst. 1 § 6 zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, bude u posuzované stavby provedeno v rámci 
zpracování dalšího stupně projektové dokumentace (dokumentace pro stavební povolení). 
Součástí této dokumentace bude rovněž zhodnocení možnosti likvidace požáru. Objekty 
areálu SEP Moravia budou navrženy s ohledem na stanovení požárního rizika a požadovaný 
stupeň požární bezpečnosti. Stavební konstrukce budou řešeny s požadovanou požární 
odolností.  
Předpokládá se rozdělení objektu do požárních úseků v souladu s požadavky ČSN 73 0802, 
ČSN 73 0804 a ČSN 73 0831. 
Podrobnější posouzení areálu je předmětem řešení dalšího stupně projektové dokumentace. 
 
 
5. Hluk 
 
Hluk v lokalitě je možné rozdělit do následujících časových úseků: 
- hluk v době výstavby, 
- hluk v době provozu výrobního závodu. 
 
Použité předpisy, literatura 
- Zákon č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
- Nařízení vlády č.148/2006 Sb.,o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  
- Hluk a vibrace. Měření a hodnocení. - Sdělovací technika, Praha 1998. 
- Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, č.j.: HEM-

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

stavebních výrobků – požadavky 
- Novela metodiky pro výpočet hluku silniční dopravy 2004, Planeta – ročník XII, číslo 

2/2005 
 
Nejvyšší přípustné hladiny hluku  
 
Stavební práce 
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 : 
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        LAeq,T =  40 dB       
          t1= 8 hodin 
LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg(429 + t1)/ t1) = 40 + 10.lg (429 + 8)/8+ = 57,4 dB 

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

 
V chráněném venkovním prostoru ostatních staveb a chráněném ostatním venkovním prostoru 
 

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

Z toho : LAeq,T  =   65 dB pro denní dobu 
Po realizaci stavby 
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.12 
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. 
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Venkovní prostor 
 
Stanovení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku vychází ze základní hladiny hluku 
LAZ = 50 dB(A) a korekcí přihlížejících k místním podmínkám a denní době. Podle nařízení 
vlády č. 88/2004 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  ve znění 
Nařízení vlády č.148/2006 Sb.s platností od 1.7.2006 (v době realizace záměru bude 
v platnosti, proto je vládní nařízení respektováno a vymezeny hodnoty dle tohoto vládního 
nařízení) pak platí korekce pro základní hladinu 50 dB(A) pro stanovení hodnot hluku ve 
venkovním prostoru následující: 
Tabulka č.13 

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 provozu výrobního závodu  

Den    LAeq = 50 dB   Noc    LAeq = 40 dB 
Hluk z dopravy na veřejných komunikacích s výjimkou účelových komunikací  

Den    LAeq = 55 dB   Noc    LAeq = 45 dB 
Hluk z dopravy na komunikacích kde hluk je převažující (Výstavní) 

Den    LAeq = 60 dB   Noc    LAeq = 50 dB 
 
Závazné stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku pro venkovní prostor je oprávněn 
provádět pouze příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Při dokladovaném splnění 
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nejvyšších přípustných hodnot hluku v definovaném venkovním prostoru, lze rovněž 
předpokládat splnění i nejvyšších přípustných hodnot hluku ve vnitřních chráněných 
prostorách např. staveb pro bydlení nebo staveb občanského vybavení. 
 
Volba kontrolních bodů výpočtu 
 
Kontrolní body byly zvoleny chráněném venkovním prostoru chráněných objektů nejblíže 
situovaných vůči navrhované stavbě (2 m od fasády objektu ve výšce 3 m a 10 m). 
 
Stavba je situována v průmyslové lokalitě, na k.ú. Moravská Ostrava a to severně od ul. 
Průmyslová. Na východ se nacházejí ul. Výstavní, na jih výrobní haly VÍTKOVICE a.s. 
Nejbližší trvalá obytná zástavba je severně na ul. Výstavní. Umístění nejbližší trvalé obytné 
zástavby (referenční body č.1, 2,3, 4 ): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Stanovení hlukové zátěže  
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. 
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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.   
Byly vypočteny průběhy izofon v  pětidecibelových odstupech dB(A). Izofony jsou zobrazeny 
v grafickém výstupu uvedeném v další části této studie. 
Při výpočtu bylo provedeno zhodnocení míry ovlivnění realizací záměru zejména s ohledem 
na dosah velikosti hluku nad úroveň přípustných hodnot v území.   
 
Hluk v době výstavby 
 
Způsob (množství, kvalitativní a kvantitativní složení) nasazení stavebních mechanismů 
v území bude záviset na dodavatelské stavební firmě, tento vliv bude sledován v omezenou 
dobu, pouze po dobu stavby. Každá stavební činnost má na danou lokalitu vliv, v předmětném 
případě je možné konstatovat, že doba stavby bude omezená.   
V průběhu stavebních prací lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem ze 
stavebních strojů, zvláště při provádění zemních prací. Tyto činnosti  jsou prováděny téměř 
výhradně v denní době. Nepředpokládá se stavební činnost v noční době, ve dnech 
pracovního klidu a o svátcích. Při výstavbě bude užita řada strojů, které většinou patří k 
významným zdrojům hluku. Dle způsobu šíření hluku do okolí se bude jednat o zdroje liniové 
(např. doprava zeminy, stavebních materiálů) a bodové (např. míchače, kompresory, vrtné 
soupravy apod.). Předpokládá se výskyt následujících zdrojů hluku: 
 
Stroje a zařízení používané během výstavby – odhad 
Tabulka č.14 
Typ prací Název stroje Počet kusů Akustické parametry 

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

Zemní 

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

Stavební 

Nákladní automobily 4/hod LpA,10 = 89 dB 

 
Stavební práce 
Tabulka č.15 

Den Kontrolní bod 
LAeq dB 

1 60,1 
2 60,8 
3 62,1 
4 61,9 

 Nejistota výpočtu + 1,2 dB 
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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.  
 
 
Hluk v době provozu realizovaného záměru 
  
Doprava 
Předpokládaný dopravní provoz a jeho rozčlenění je uveden v tabulce na straně 18 tohoto 
oznámení.  
 
Stacionární zdroje 
Kromě dopravních charakteristik v předmětném území byly použity údaje použití 
vzduchotechnických stacionárních zdrojů hluku: 
Vzduchotechnika sociálního zařízení 
Jedná se o odvětrání sociálního zařízení v administrativní budově. Všechny ventilátory budou 
umístěny v prostorách sociálního zařízení. Jejich výkony jsou nízké a jejich hlukové údaje 
uváděné výrobci jsou pod hygienickými hodnotami.  
 
Dle údajů hodnot uvedených zdrojů je možné uvést:  
  hodnota vzduchotechnického zařízení (VTZ)   57 dB(A) – 1 m od jednotky 
 
Hluková zátěž z provozu v rámci montážně skladovacího areálu 

použita hluková zátěž z provozu:   70-85 dB ve vzdálenosti 1 m od 
zdroje 

Výše uvedené vstupní charakteristiky pro zjištění velikosti předpokládané hlukové zátěže 
byly použity v rámci vstupních charakteristik pro hlukové posouzení vlivu provozu na okolní 
systémy.  
Hluková zátěž z manipulace s materiálem v rámci montážních prací (70-75 dB) a pohyb  
vozíků (78 dB) je v hlukovém posouzení rovněž zahrnut. 
 
 
Výsledky výpočtu 
 
Sledován byl:  

A. Samostatný příspěvek provozu „Výstavba nového montážně - skladového areálu firmy 
SEP Moravia a.s. na ulici Výstavní, Ostrava-Vítkovice“ 

 
B. Provoz „Výstavba nového montážně - skladového areálu firmy SEP Moravia a.s. na 

ulici Výstavní, Ostrava-Vítkovice“ včetně veřejné dopravy 
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A. Samostatný příspěvek provozu „Výstavba nového montážně - skladového areálu firmy   
SEP Moravia a.s. na ulici Výstavní, Ostrava-Vítkovice“ 

 
Předpokládá se dvousměnný provoz, hluková zátěž je sledována pro den i pro noc. 
 
Zjištěné hodnoty 
Tabulka č.16 

 
Nový stav – zjištěná hodnota – příspěvek provozu  

„Výstavba nového montážně - skladového areálu firmy SEP 
Moravia a.s. na ulici Výstavní, Ostrava-Vítkovice“ 

Den Noc 

 
Kontrolní 

bod 

 
Výška 

LAeq dB LAeq dB 
1 3 47,3 37,4 
 10 47,5 37,6 
2 3 48,1 38,0 
 10 48,3 38,2 
3 3 44,2 34,5 
4 3 23,7 18,5 

                 Nejistota výpočtu + 1,2 dB 
                 Přípustná hodnota pro hluk z provozu  Den    LAeq = 50 dB    Noc    LAeq = 40 dB 
 
IZOFONY HLUČNOSTI -  POUZE PROVOZ VÝROBNÍHO ZÁVODU – DEN 
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IZOFONY HLUČNOSTI -  POUZE PROVOZ VÝROBNÍHO ZÁVODU – NOC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
B. Provoz „Výstavba nového montážně - skladového areálu firmy SEP Moravia a.s. na ulici 
Výstavní, Ostrava-Vítkovice“ včetně veřejné dopravy 
 
Tabulka č.17 

 
Nový stav – zjištěná hodnota –provoz „Výstavba nového 

montážně - skladového areálu firmy SEP Moravia a.s. na ulici 
Výstavní, Ostrava-Vítkovice“ a veřejná doprava  

Den Noc 

 
Kontrolní 

bod 

 
Výška 

LAeq dB LAeq dB 
1 3 54,1 43,0 
 10 54,3 43,1 
2 3 53,5 42,5 
 10 53,7 42,6 
3 3 43,4 40,2 
4 3 55,2 44,5 

                 Nejistota výpočtu + 1,2 dB 
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Stávající hlukové poměry v předmětném území jsou ovlivňovány dopravou na veřejné 
komunikační síti, především je bezprostředním dopravním prvkem s dominantní zátěží hluk 
na ulici Výstavní.  
 
Sledován byl příspěvek  hlukové zátěže v době stavebních prací a v době provozu „Výstavba 
nového montážně - skladového areálu firmy SEP Moravia a.s. na ulici Výstavní, Ostrava-
Vítkovice“ a samostatně hluková zátěž z provozu „Výstavba nového montážně - skladového 
areálu firmy SEP Moravia a.s. na ulici Výstavní, Ostrava-Vítkovice“ včetně veřejné dopravy 
na navazující silniční síti (ulice Výstavní).   
Referenční body chráněných objektů (chráněný venkovní prostor chráněných objektů byly 
zvoleny ve směru k navrhované stavbě u nejblíže situovaných objektů bydlení ve výšce  
3 a 10 m. 
 
Pro dobu stavebních prací je možné garantovat, že nebude hluková zátěž v chráněném 
prostoru chráněných objektů znamenat překročení přípustných hodnot, tj. pro den (stavební 
práce budou probíhat v denní době)  65 dB. 
 
Pro dobu po realizaci záměru stavby „Výstavba nového montážně - skladového areálu firmy 
SEP Moravia a.s. na ulici Výstavní, Ostrava-Vítkovice“ je na základě zjištěných hodnot 
možné konstatovat, že provozem montážně skladovacího areálu na základě uplatněných 
hodnot hlukové zátěže budou dodrženy limity hluku pro chráněné objekty dle nařízení vlády 
č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, tj. pro den 50 dB a 
pro noc 40 dB, provoz výrobního závodu nebude hlukovou zátěží překračovat v místech 
s chráněnými objekty v chráněném venkovním prostoru přípustné hodnoty. 
 
Při započtení dopravní zátěže veřejné dopravy budou ve zvolených referenčních bodech  
dodrženy přípustné hodnoty dle  nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, tj. pro provoz na ulici Výstavní 60 dB pro den a 50 dB 
pro noc. 
 
Navrhovaná stavba dopravního a servisního centra nebude znamenat hlukovou zátěž vůči 
nejblíže situovaným chráněným objektům.  
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C.  Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území 
  
1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 
1.1 Dosavadní využívaní území a priority jeho trvale udržitelného využívání 
 
Zájmové území je v současné době projekčně připraveno pro realizaci stavby nového 
montážně - skladového areálu firmy SEP Moravia a.s. na ulici Výstavní v Ostravě-
Vítkovicích.  Součástí stavby bude realizace 40 + 18 parkovacích míst.  
Pozemek navržený pro stavbu je situován na území městského obvodu Moravská Ostrava a 
Přívoz na hranici s městským obvodem Vítkovice a jeho rozsáhlého průmyslového areálu.  
Objekt je situován na sever od křižovatky ulic Výstavní a Průmyslová (Železárenská). 
 
Plocha navržená pro výstavbu bezprostředně navazuje na stávající areál firmy  
SEP Moravia a.s.. Stavba respektuje navazující objekty. Záměr je v souladu s územně 
plánovací dokumentací. 
Připravované komplexní využití území a priority jeho trvale udržitelného využívání jsou 
záměrem stavby, která je součástí tohoto oznámení o posuzování vlivů na životní prostředí, 
dodrženy a záměr stavby tyto podmínky splňuje. 
 
 
1.2 Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů  
 
Přímo zájmové území, v němž je realizován záměr, obsahuje přírodní zdroje, jejich 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. 
 
Realizací stavby  nebude narušena kvalita a schopnost regenerace území.  
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1.3 Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností   
 
- na územní systémy ekologické stability 
Zájmové území s objektem administrativní budovy je situováno mimo tah územních systémů 
ekologické stability.  
Územní systémy ekologické stability dle Generelu lokálního systému ekologické stability pro 
Městský obvod Moravská Ostrava jsou zahrnuty v územně plánovací dokumentaci. Zájmové 
území je situováno mimo tah územních systémů ekologické stability. Nejbližší prvky tohoto 
systému jsou severně od zájmové lokality.  Jedná se o vodoteč Ostravici, která je 
nadregionálním biokoridorem. Místo vymezení biokoridoru je zřejmé z následujícího 
grafického znázornění: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- na zvláště chráněná území 
Stavba se nenachází ve zvláště chráněném území ve smyslu zák. ČNR č. 114/92 o ochraně 
přírody a krajiny.  
Chráněná území jsou situována mimo jakýkoliv dosah záměru. 
 
- na území přírodních parků  
Zájmové území není součástí přírodního parku. 
 
- území NATURA 2000 – ptačí oblast, evropsky významné lokality 

Žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast nebudou záměrem dotčeny.  
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Nejblíže k zájmovému území leží evropsky významná lokalita EVL Heřmanický rybník CZ 
0813444, cca 4,2 km severovýchodně od zájmového území (rozloha 478, 96, soustava čtyř 
rybníků s porosty rákosin eutrofních stojatých vod s přilehlými mokřadními pcháčovými 
loukami a biotopem čolka velkého – tůně v okrajových partiích rybníka s rozsáhlými 
rákosinami). 
 
-  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.   
Takové území nebude záměrem dotčeno.  
 
- 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 dotčena.  
 
- na území hustě zalidněná  
Zájmové území je mimo území historického, kulturního nebo archeologického významu, 
nenalézají se zde objekty uvedeného významu. 
Při sledování vazeb nejbližšího okolí plánované stavby je možno říci, že na území města 
Ostrava se nalézají historicky cenné objekty zapsané v ústředním seznamu kulturních 
památek. Nejvýznamnějšími kulturními památkami jsou Slezskoostravský hrad, zámek 
Ostrava Poruba s prvky sakrální architektury (gotika, baroko, klasicismus,  historizující), 
lidové architektury a technické památky).  
Podrobný výčet historicky cenných objektů zde není uveden, neboť žádná z uvedených 
památek není v bezprostřední blízkosti zájmové lokality. 
 
- na území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží) 
Přímo zájmové území není územím se starou zátěží.  
Hornická činnost zde byla ukončena dobýváním ve velkých hloubkách. 
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2.   Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které  
budou pravděpodobně významně ovlivněny  

 
Při přípravě realizace navrhovaného záměru byly při přípravě záměru sledovány následující 
složky životního prostředí: 

- obyvatelstvo 
- ovzduší a klima 
- voda 
- půda, horninové prostředí a přírodní zdroje 
- flóra, fauna a ekosystémy 
- krajina a krajinný ráz 
- hmotný majetek a kulturní památky 

 
 
2.1 Vlivy na obyvatelstvo             
                                                                          
Základní kriteria pro posouzení míry nebo možnosti ovlivnění této skutečnosti jsou prověřena. 
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 provozu výrobního závodu. 
     
V době realizace stavby může být ovlivněno obyvatelstvo zejména s ohledem na stavební 
práce. Vlastní stavba bude probíhat pouze omezenou dobu. 

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

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

- Celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost 
narušení faktorů pohody pro obyvatele nejblíže situovaných objektů bydlení.  

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 



 37

Průměrná teplota v dubnu     7 – 8 oC 
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.18 
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. 
 
Grafické znázornění větrné růžice 

                                                           
Tabulka hodnot větrné růžice 
Tabulka č.19 

třída [m/s] N NE E SE S SW W NW CALM  Součet 
I.t ř. 1,7 0,91 1,00 0,11 0,19 0,57 1,18 0,62 0,35 7,92 12,85 
II.t ř. 1,7 2,39 3,07 0,28 0,42 1,76 3,53 1,33 0,67 8,86 22,31 
II.t ř. 5 0,05 0,14 0,00 0,03 0,11 0,16 0,02 0,02 0,00 0,53 
III.t ř. 1,7 2,87 3,29 0,25 0,35 1,69 4,18 1,70 1,02 3,87 19,22 
III.t ř. 5 1,22 2,38 0,03 0,15 1,23 3,60 0,33 0,14 0,00 9,08 
III.t ř. 11 0,12 0,07 0,00 0,00 0,08 0,20 0,06 0,03 0,00 0,56 
IV.t ř. 1,7 1,36 1,19 0,14 0,20 0,61 1,68 0,97 0,95 2,36 9,46 
IV.t ř. 5 1,15 1,33 0,03 0,18 1,50 5,03 0,49 0,26 0,00 9,97 
IV.t ř. 11 0,49 0,34 0,01 0,05 1,04 2,74 0,46 0,20 0,00 5,33 
V.tř. 1,7 1,23 1,09 0,14 0,15 0,42 1,32 0,99 1,06 1,97 8,37 
V.tř. 5 0,23 0,10 0,01 0,29 1,00 0,37 0,03 0,29 0,00 2,32 
Sum (Graf) 12,02 14,00 1,00 2,01 10,01 23,99 7,00 4,99 24,98 100/100 
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Úřad městského obvodu Moravská Ostrava je uveden ve Věstníku MŽP č. 12/2005 a 5/2006 
(Sdělení 38 odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší - vymezení oblastí se 
zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2004) jako oblast se zhoršenou kvalitou 
ovzduší pro imise suspendované částice PM10 - průměrná denní a roční koncentrace na ploše 
100 % a 99,8 obvodu, imise benzenu - průměrná roční koncentrace na ploše 27,4 % obvodu a 
imise benzo(a)pyrenu - průměrná roční koncentrace na ploše 100 % obvodu pro ochranu 
zdraví lidí.  
Stav imisního pozadí sledované lokality Moravská Ostrava pro rok 2009 (před realizaci 
stavby) je možno určit jen na základě odborného odhadu (výsledky imisního měření roku 
1997 až 2005 a přijatá možná opatření v následujících létech) a v souladu s výpočtem 
imisních koncentrací v obdobných lokalitách. Předpokládané imisní pozadí v roce 2009 (před 
realizaci stavby Výstavba nového montážně - skladového areálu firmy SEP Moravia a.s. na 
ulici Výstavní, Ostrava-Vítkovice") je pro oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová 
koncentrace < 170 µg/m3, průměrná roční koncentrace < 30 µg/m3, benzen – průměrná roční 
koncentrace < 4,5 µg/m3, pro benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace < 4,0 ng/m3 a 
průměrná roční koncentrace < 6,0 ng/m3. 
 
Hlavním zdrojem znečištění ovzduší při realizaci stavby mohou být práce související zejména 
s přesunem materiálů, pohybem stavebních mechanizmů a manipulaci s materiály.  
Minimalizaci znečištění ovzduší lze dosáhnout zejména organizačními opatřeními - 
koordinací stavebních prací, snižováním prašnosti kropením, udržováním techniky v dobrém 
technickém stavu a čistotě. Všechna tato opatření jsou v kompetenci dodavatele stavby. Při 
dodržování uvedených opatření lze vliv emisí tuhých látek (zejména prachu) na okolí 
považovat za nepodstatný.  
Ovzduší a klima předmětného území nebude negativně ovlivněno nad únosnou mez. 
Množství znečišťujících látek, které mohou být emitovány je nízké, z hlediska vlivu na zdraví 
málo významné. Tato množství nebudou mít významný vliv na veřejné zdraví.  
 
 
2.3 Voda  
                                                                              
Podzemní vodní zdroje hromadného zásobování pitnou vodou ani soukromé nebo jiné studny 
se v zájmovém 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 – režim nakládání s vodou (splaškové odpadní vody, dešťové vody) – odvedení vod 
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jednotnou kanalizací. Vody ze zpevněných ploch budou svedeny přes odlučovač ropných 
látek. 
Odpadní vody nepřekročí limitní hodnoty, uvedené v platném kanalizačním řádu kanalizace 
pro veřejnou potřebu.  
 
 
2.4 Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje                                                                                    
 
Horninové prostředí ani přírodní zdroje nebudou stavbou ovlivněny.  
 
Půda 
Stavbou nedojde k záboru zemědělského půdního fondu. 
Rovněž půda určená k plnění funkce lesa nebude záměrem dotčena.  
 
 
2.5  Flóra, fauna a ekosystémy                                                                    
 
Při přípravě lokality vymezené pro stavbu bylo provedeno  posouzení předmětné lokality 
s ohledem na sledování výskytu flory a fauny v předmětném území.  
Po provedeném průzkumu přímo pro zájmovou lokalitu je možné jednoznačně konstatovat, že 
v území lokality vzhledem k jejímu situování se v území nenacházejí žádné druhy flory nebo 
fauny chráněné ve smyslu ustanovení Zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny a prováděcí  vyhlášky č. 395/1992 Sb. MŽP ČR.  
 
Flora 
V území, určeném pro výstavbu se nachází běžná flóra náletového charakteru.  
 
Výčet druhů determinovaných v bylinném patře  přímo v zájmovém území při biologickém 
průzkumu (prováděn jaro, léto 2008)  
Bylinné patro:  
Aegopodium podagraria (bršlice kozí noha), Agropyron repens (pýr plazivý), Agrimonia 
eupatoria (řepík lékařský), Achillea millefolium (řebříček obecný), Ajuga reptans (zběhovec 
plazivý), Alchemilla  vulgaris (kontryhel obecný), Alopecurus pratensis (psárka luční), 
Arthemis (rmen), Atriplex (lebeda), Bellis perennis (sedmikráska chudobka), Capsella bursa 
pastoris (kokoška pastuší tobolka), Cirsium arvense (pcháč rolní), Dactylis glomerata (srha 
říznačka), Elytrigia reensp (pýr plazivý) (ens), Equisetum arvense (přeslička rolní), Galium 
aparine (svízel přítula), Geranium robertianum (kakost krvavý), Geum urbanum (kuklík 
městský), Glechoma hederacea (popenec břečťanovitý),   Poa annua (lipnice roční), 
Potentilla anserina (mochna husí), Ranunculus repens (pryskyřník plazivý), Symphytum 
officinale (kostival lékařský), Taraxacum officinale (smetánka lékařská), Urtica dioica 
(kopřiva dvoudomá).. 
 
Stromové a keřové patro: 
Acer platanoides (javor mléč), Alnus glutinosa (olše lepkavá), Betula verrucosa Ehrh. (bříza 
bradavičnatá), Fraxinus excelsior L. (jasan ztepilý), Malus silvestris Mill. (jabloň lesní), 
Populus nigra L. (topol černý), Populus tremula (Topol osika), Quercus robur (dub letní), 
Salix caprea L.(vrba jíva), Salix fragilis – vrba křehká, Sambucus nigra (bez černý),  Salix 
alba  (vrba bílá), Syringa vulgaris (šeřík obecný), Sorbus aucuparia L. (jeřáb obecný)  
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Fauna 
V prostoru vlastní stavby byli sledováni: hraboš polní Microtus arvalis, myšice křovinná 
Apodemus sylvaticus, potkan Rattus norvegicus, z ptactva havran polní Corvus frugilegus, 
holub domácí Columba livia, jiřička obecná Delichon urbica, kukačka obecná Cuculus 
cancoru,  sýkora babka Parus palustris, sýkora koňadra Parus major, sýkora modřinka Parus 
caeruleus, špaček obecný Sturnus vulgarit, vrabec domácí Passer domesticus, vrabec polní 
Passer montanu. 
 
Pokud se zde přechodně vyskytují některé synantropní druhy fauny, jedná se výhradně o 
hmyz, hlodavce nebo ptáky uvyklé pohybu člověka. 
 
Přímo v území (vymezeném lokalitou rozsahu záboru stavbou) nebyly zjištěny při terénním 
průzkumu ani nejsou uvedeny takové údaje v dostupným materiálech jiných zpracovatelů 
(terénní průzkum v rámci zpracování ÚSES, územního plánu) druhy flory nebo fauny 
chráněné ve smyslu ustanovení Zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a 
prováděcí  vyhlášky č. 395/1992 Sb. MŽP ČR, jejíž nedílnou součástí je Příloha č. III (v níž je 
ve třech kategoriích stanoven stupeň ohrožení jednotlivých živočišných druhů) a přílohy č. II 
(kterou se ve 3 kategoriích stanoví stupeň ohrožení jednotlivých rostlinných druhů).  
 
 
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.  
 
Krajina je prostředím pro život člověka, nese stopy lidské činnosti. Významným prvkem 
hodnocení je tedy člověk a jeho psychické, fyzické a sociální vlastnosti. Harmonické měřítko 
předmětné lokality je dáno harmonickým souladem měřítka prostorové skladby ostatních 
staveb v území s měřítkem navrhované stavby. Tyto charakteristiky záměr v návrhu řešení 
staveb respektuje a měřítko navazujícího prostoru a typ řešení připravované stavby bude 
v souladu s okolními stavbami a celkovým charakterem území.. 
Tento stav dokreslují následující pohledy na řešenou stavbu. 
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2.7 Hmotný majetek a kulturní památky                                                       
 
Nebudou negativně ovlivněny. Realizací záměru nedojde k ovlivnění hmotného majetku nebo 
kulturních památek. 
 
 
2.8 Hodnocení 
 
Vliv výstavby a provozu stavby  na ekosystémy, jejich složky a funkce. 
Tabulka č.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 

Emise  v době 
provozu 

přímé, dlouhodobé 

 

nepříznivý vliv malý, nevzniká nový zdroj znečištění – 
vytápění centrálním zásobováním tepla 

Vliv na jakost 
povrchové vody 

přímé nepříznivý vliv malý, odvedení vody na ČOV jednotnou 
kanalizací, znečištěné vody  ze zpevněných ploch přes 
odlučovač ropných látek 

Půda  přímé Nedojde z záboru zemědělské půdy ani půdy určené 
k plnění funkce lesa 

Vliv na flóru a faunu 
v době stavby 

přímé stavba realizována v prostoru průmyslové části města 

. 

Vliv na krajinný ráz přímé prostorové měřítko zachováno, stavba doplňuje stávající 
stavby 

Vliv na flóru a faunu 
v době provozu 

nepřímé minimální nepříznivý vliv  
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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 této dokumentaci.  
Posouzení vlivu záměru stavby montážně skladovacího areálu na zdraví obyvatelstva bylo 
provedeno z hlediska období výstavby a období provozu.  
Proces hodnocení zdravotního rizika se sestává z následujících kroků: určení nebezpečnosti, 
hodnocení expozice, charakterizace rizika. 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.  
Realizací a provozem stavby „Výstavba nového montážně - skladového areálu firmy SEP 
Moravia a.s. na ulici Výstavní, Ostrava-Vítkovice“ nedojde k navýšení produkce škodlivin do 
ovzduší. Vytápění bude zabezpečeno centrálním zásobováním tepla.  
 
Vliv hlukové zátěže  
Hlukové emise vymezené rozsahem izofon hluku a zjištěnými hodnotami u nejblíže 
situovaných chráněných objektů a ostatního chráněného území ukazují, že chráněné objekty 
nebudou dotčeny. Lokalita s obytnou zástavbou je od předmětného území odrolen dostatečně 
širokým pásmem lesního porostu. Limitní hodnoty pro chráněný vnitřní i chráněný venkovní 
prostor dodrženy.  
 
Vliv produkce odpadů 
Zneškodnění odpadu bude prováděno externí firmou na základě smluvního vztahu. Odpady 
budou skladovány ve vymezených kontejnerech, svoz bude zajišťovat specializovaná firma, 
nové objekty budou součástí svozu odpadů  uplatňovaného v příslušné městské části.  
Z hlediska klasifikace „zdravotní rizikovosti“ odpadů ve smyslu metodického pokynu HH ČR 
zn. HEM - 300 - 27.7.1993 a zákona č. 185/2001 Sb. a z něj vycházejících vyhlášek nesplňují 
odpady podmínky pro klasifikaci nebezpečných vlastností - akutní toxicity, chronické 
toxicity, žíravosti nebo infekčnosti.  
 
Odhad zdravotních rizik pro exponované obyvatelstvo  
Dle předpokládaných závěrů nebude hodnot souvisejících s odezvou na organismus obyvatel 
dosahováno, realizace záměru v území bude možná bez nadměrného ovlivnění nejbližších 
antropogenních systémů. 
Při použití navrhovaných opatření nebude antropogenní zóna významně dotčena nad únosnou 
míru.  
 
Sociální, ekonomické důsledky 
Vlastní realizace záměru nemá pro obyvatelstvo nadměrně negativní vliv v uvedených 
oblastech. Stavba nebude znamenat pro obyvatelstvo negativní sociální ani ekonomické 
důsledky. Zabezpečena bude stavba výrobního charakteru na velmi kvalitní úrovni.   
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Narušení faktoru pohody 
Dle dokladovaných skutečností (eliminace emisí hluku, situování záměru)  za předpokladu 
dodržování základní technologické kázně ze strany dodavatele stavby není předpoklad 
narušení faktoru pohody nad únosnou míru. Narušen nebude ani po dobu stavby, t.j. 
v souvislosti s přípravou území pro stavbu. 
Faktor pohody je soubor vnějších podmínek, které vnímáme jako více či méně ovlivňující 
elementy našeho rozpoložení, a to i v případě, že jejich míra nenaplňuje limitní hodnoty dané 
platnou legislativou. Ovlivnění může v daném případě nastat subjektivně nebo objektivně 
vnímaným přírůstkem hluku, snížením bezpečnosti pohybu osob po komunikacích následkem 
zvýšené četnosti průjezdů vozidel apod. 
Provoz stavby bude po omezenou dobu. Zpracován bude program organizace výstavby 
zohledňující podavek na minimalizaci vlivů na okolní prostor. 
 
 
2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 
 
Negativní účinky záměru se v obytném území neprojeví. Negativními účinky mohou být 
ovlivněni obyvatelé nejblíže situovaných objektů po dobu stavby. Toto ovlivnění bude 
omezeno organizací výstavby a odčleněním pásmem lesa.   
Provozem výrobního areálu budou veškeré vlivy na zdraví obyvatelstva podnormativní a 
v souladu s požadavky platné legislativy. 
 
 
3. Údaje o možných vlivech přesahujících státní hranice 
 
Předmětný záměr není zdrojem možných vlivů přesahujících státní hranice. 
 
 
4.  Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 
 
� Realizace manipulace s materiály (výkopy, příprava území pro stavbu) bude prováděna za 
příznivých klimatických podmínek tak, aby byla eliminována možnost znečištění okolních 
ploch na minimum. 
 
� Veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu budou  
správnou organizací stavby eliminovány, minimalizován bude pohyb mechanismů a těžké 
techniky v blízkosti obytné zástavby. 
 
� 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. 
 
� Při stavebních pracích bude dbáno na dodržování všech zásad ochrany vod.  
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� Provedena bude podrobná inventarizace dotčené zeleně v souladu s požadavky zákona  
č.114/1992 Sb.. Kácení může být provedeno pouze na základě souhlasu příslušného orgánu 
ochrany přírody.  
 
� Zpracován bude projekt sadových úprav, který bude projednán s příslušným orgánem 
ochrany přírody. 

 
�  Dle zpracované hlukové studie z hlediska zjištění hlukové zátěže vycházející z provozu 
montážně skladovacího areálu a souvisejícího dopravního napojení a provozu není nutné 
provést protihluková opatření.  
 
� V rámci přípravy bude se správcem kanalizace a ÚČOV projednána bilance nakládání 
s odpadními vodami.  
 
� Důsledně budou dodržovány podmínky vyjádření všech dotčených orgánů a organizací.  
 
� Důsledně budou kontrolována všechna riziková místa a neprodleně odstraňovány vzniklé 
úkapy závadných látek. 
 
� Prováděn bude monitoring jednotlivých vlivů na životní prostředí v souladu s uloženými 
podmínkami provozu. 

 
 

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 je standardem obdobných aktivit. Z jejich vlivů na životní prostředí je možno v území 
vycházet. Všechny vlivy na životní prostředí jsou doložitelné a předvídatelné s potřebnou 
přesností. 
 
 
E. Porovnání variant řešení záměru (pokud byly předloženy) 
 
Předmětný záměr stavby je vázán k předmětnému území (vlastnictví investora, soulad 
s územním plánem) a není řešen variantně. Stavba výrobně montážně skladovacího areálu 
bude podrobně řešena projektem. Detailní charakteristiky budou upřesněny v dalším stupni 
zpracování projektové dokumentace. 
 
Pro variantní posouzení stavby by mohly být zvažovány varianty (jak je uvedeno v části B.5) 
nulová varianta a varianta předkládaná oznamovatelem.  Nulová varianta neakceptuje 
možnost umístění navrhované stavby a podnikatelský záměr investora pro realizaci stavby. 
Navržená varianta (předložena oznamovatelem) je za předpokladu dodržení podmínek pro 
realizaci stavby v území přijatelná a je možné ji realizovat bez negativních dopadů na okolní 
prostředí.. 
Ze zpracovaného materiálu vyplývá, že navrhované řešení představuje v daném případě 
variantu přijatelnou.  
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F. Doplňující údaje 
 
1. Mapová a jiná dokumentace, týkající se údajů v oznámení 
 
Oznámení je doplněno mapovou dokumentací: 
 

Situace širších vztahů, měřítko 1 : 1 000 
 Kopie katastrální mapy, měřítko 1 : 1 000 
 

Výstavba nového montážně - skladového areálu firmy SEP Moravia a.s. na ulici 
Výstavní, Ostrava-Vítkovice  
 
Půdorysy, měřítko 1 : 200 (zmenšeno) 
Řezy, schéma 
Pohledy, schéma 
(dle DaF-PROJEKT s.r.o., soukromá projekční a inženýrská kancelář, 08/2008) 
 

  
2. Další podstatné informace oznamovatele 
 
Oznamovatel všechny známé informace o předmětném záměru uvedl ve výše zpracovaném 
oznámení. 
 
 
G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru 
 
Záměrem firmy SEP MORAVIA a.s. je stavba nového montážně – skladového areálu  
v Ostravě-Vítkovicích. Stavba bude zahrnovat  prostory pro výrobu a skladování,  přistavěnou 
administrativní část, sociální zázemí, venkovní zpevněné plochy včetně překládacích míst, 
parkoviště, zelené plochy, přípojky energií, oplocení a dopravní napojení na městskou 
komunikační síť (ulice Výstavní).  
Pozemky, na nichž je navržena výstavba, svou východní hranicí přiléhají ke komunikaci na 
ulici Výstavní. Podél severní hranice je stávající sjezd z ulice Výstavní a stávající provoz 
firmy SEP Moravia a.s. v budovách bez č.p. na parcelách č. 2936/1 a 2955/35 v k.ú. 
Moravská Ostrava. Cca 100 m od jižní hranice stavebního pozemku se nachází křižovatka 
ulice Výstavní s ulicí Železárenskou a Průmyslovou.  Západní hranice stavebního pozemku 
přiléhá ke sportovišti ve vlastnictví firmy VÍTKOVICE a.s. 
Dopravně bude areál napojen novým sjezdem z komunikace na ul. Výstavní. Stávající sjezd 
na  komunikaci  na pozemku č. 2957/6 (k.ú. Moravská Ostrava) bude zrušen. 
Přípojka vody pro areál bude zabezpečena napojením na vodovodní řad DN 150 v ulici 
Výstavní. Splaškové vody z objektu budou odvedeny přípojkou na trasu kanalizace pod 
vozovkou na ul. Výstavní.   
Dešťové vody ze střech objektů budou odváděny dešťovou kanalizací do stávající kanalizace 
vedené v ulici Výstavní. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou navíc předčištěny 
v  odlučovači lehkých kapalin.  
Přípojka NN bude provedena dle podmínek ČEZ Distribuce, a.s.  
Dalkia Česká republika nabízí možnost napojení na horkovod, jehož trasa vede podél 
východní hranice stavebního pozemku.  
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Plocha haly bude ze 70 % využívána jako výrobně-montážní (lehká zámečnická výroba – 
světlíky, okna, lehké stavební konstrukce), zbývající část bude prostor určený pro skladování 
vstupních materiálů a hotových výrobků.  
Jak již vyplývá z výše uvedeného popisu činnosti firmy, nepředpokládají se nijak složité 
technologie v objektu. Pro skladování a manipulaci se zbožím bude využito regálové 
skladování do výšky +5,0 m nad podlahou se zakládáním vysokozdvižnými elektrickými 
zakladači (vozíky). 

Ve skladu se budou používat jen elektrické vysokozdvižné vozíky typu retrak, (čelní, 
systémový). Dále se bude používat velké množství ručních paletových vozíků. 
Uvažovaný počet zaměstnanců areálu firmy je 30 dělníků (cca 6 žen + 24 mužů) a 100 THP 
(cca 50 žen + 50 mužů). Výroba bude mít dvousměnný provoz (počet dělníků je uveden pro 
obě směny).  
Areál bude mít provozní dobu pro zákazníky od 8.00 do 16.00 hodin  převážně od pondělí do 
pátku. Administrativní pracovníci budou pracovat v době 8.00 - 16.00 hod. 
 
Pro potřeby parkování je v areálu uvažováno se 40 parkovacími místy pro osobní automobily 
(z toho 3 místa jsou vyčleněny pro osoby s omezenou schopností pohybu).  
V rámci stavebních prací investor plánuje demolovat stávající objekt na p. č. 2955/35 v  
k. ú. Moravská Ostrava, na uvolněné ploše bude realizováno dalších 18 parkovacích stání.   
Na pozemku s navrhovanou výstavbou (p.č.2957/8, k. ú. Moravská Ostrava) se v současnosti 
skladuje kovový materiál, nacházejí se zde provizorní ocelové přístřešky, které budou 
demontovány. 
Hrubé terénní úpravy zahrnují hrubou přípravu terénu pro stavbu – dle výsledku geodetického 
zaměření a hydrogeologického posudku území budou sejmuty či navršeny vrstvy zeminy 
popř. násypových hmot pro zkvalitnění podloží nově budovaných stavebních objektů.  
Při odvozu budou užívány státní a místní komunikace - je proto nutné na výjezdu ze 
staveniště osadit příslušné přenosné dopravní značení upozorňující a omezující provoz na 
veřejných komunikacích.  
 
Vytápění objektu  
Zdrojem tepla bude horkovodní předávací stanice v objektu, sloužící pro vytápění, větrání a 
ohřev teplé užitkové vody. Předávací stanice bude napojena na rozvody centrálního 
zásobování teplem Dalkia Ostrava a.s., jejíž horkovodní síť probíhá v těsné blízkosti objektu. 
Předávací stanice bude disponovat výkonem cca 400 kW. Sekundární strana předávací stanice 
je navržena v teplotním spádu 80/60°C. Je navržena instalace blokové horkovodní předávací 
stanice. Součástí bude rovněž deskový výměník pro ohřev teplé užitkové o výkonu cca 50 kW 
a akumulační nádrž o objemu 300 l pro pokrytí špičkových odběrů.  
Kanalizace 
Kanalizace bude v halovém objektu a v administrativní části řešena oddílnou kanalizační  sítí. 
Srážkové vody ze střechy halové části objektu budou svedeny vnitřními dešťovými svody a 
budou napojeny do venkovní dešťové kanalizace.  
Odvodnění zpevněných ploch bude řešeno pomocí klasických litinových vpustí, které 
odvedou dešťové vody přes odlučovač ropných látek.  
Splaškové vody ze sociálních zařízení a vnitřní dešťové svody z administrativní části objektu 
budou svedeny do venkovní jednotné kanalizace.  
Voda 
Studená voda pro sociální účely a pro vnitřní požární zabezpečení objektu bude přivedena 
novou vodovodní přípojkou DN 80 z vodovodního řadu DN 150, který je uložen v ulici 
Výstavní.  
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TUV – teplá užitková voda – bude připravována centrálně v deskovém výměníku o výkonu 
cca 50 kW, který bude doplněn zásobní nádrží o objemu cca 300 l. TUV bude ohřívána 
topným médiem z dálkovodu. Cirkulace TUV bude zajišťována cirkulačním čerpadlem 
s časovým spínačem v týdenním režimu. 
 
Areálové komunikace, parkoviště a zpevněné plochy 
V rámci areálu jsou navržena parkoviště pro osobní vozidla. Celkový počet parkovacích stání 
byl navržen v souladu s ČSN 73 6110 – 58 stání, z toho 3 pro osoby s omezenou schopností 
pohybu, jejichž parametry budou respektovat ustanovení vyhlášky č.369/2001 Sb., o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Z celkového počtu je 18 míst navrženo v místě stávajícího 
objektu investora na p.č. 2955/35 (k. ú. Moravská  Ostrava). Tento objekt hodlá investor 
odstranit. Demolice bude předmětem samostatného ohlášení a po jeho odstranění bude 
realizována parkovací plocha pro 18 vozidel. 
 
Sadové úpravy a zeleň 
Areál  bude po realizaci stavební části zatravněn.  Kolem vlastní stavby budou vysazeny 
stromy a keře v rámci sadových úprav lokality. 
Sadové úpravy spočívají v ohumusování ploch tl. 0,10 m, osetí trávním semenem, výsadbě 
keřů a stromů. Celková plocha pro sadové úpravy bude cca 748 m2.   
 
Záměr odpovídá požadovanému standardu pro obdobné stavby. Na životní prostředí může mít 
vliv vlastní výstavba montážně skladovacího areálu a následně provoz areálu.  
Navržený způsob realizace záměru stavby montážně skladovacího areálu, jeho provoz a 
začleněn objektu do území je řešen tak, aby vliv na životní prostředí byl minimalizován. 
Navržené technické i stavební a technologické řešení je v souladu s požadavky na obdobná 
zařízení a stavby. Navržena je stavba přiměřeným způsobem začleněna do stávající lokality 
s ohledem na okolní objekty a dopravní charakteristiky území. Technické řešení jednotlivých 
stavebních a funkčních prvků je řešeno účelně s optimalizací využití doprovodných ploch a 
technologických požadavků.  
 
 
H. Příloha 
 
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou 
územně plánovací dokumentací 
Vyjádření z územního hlediska, Magistrát města Ostravy, útvar hlavního architekta, zn.: 
ÚHA/2702/07/Ond z 23.4.2007 
 
 
Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu na evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000) 

Žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast dle  národního seznamu evropsky 
významných lokalit dle nařízení vlády č.132/2005 ve smyslu ust. §45a zákona č. 114/1992 
Sb. nebude záměrem dotčena. 
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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 „ DaF-PROJEKT s.r.o., 
soukromá projekční a inženýrská kancelář“ je ekologicky přijatelná a lze ji 

 

                                                           doporučit  

                                         k realizaci na navržené lokalitě. 
 
 
 
Oznámení bylo zpracováno: září  2008 
 
 
 
Zpracovatel oznámení:  Ing.Jarmila Paciorková 
                                        číslo autorizace - osvědčení 15251/3988/OEP/92 
Selská 43, 736 01 Havířov 
Tel/fax  596818570, 0602 749482 
e-mail eproj@volny.cz  
 
Spolupracovali: 
 
DaF-PROJEKT s.r.o., soukromá projekční a inženýrská kancelář  
Ing.Petr Fiedler 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis zpracovatele oznámení:              …….…………………………. 
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
 

 
Situace širších vztahů, měřítko 1 : 1 000 
Kopie katastrální mapy, měřítko 1 : 1 000 
 
Výstavba nového montážně - skladového areálu firmy SEP Moravia a.s. na ulici Výstavní, 
Ostrava-Vítkovice  

Půdorysy, měřítko 1 : 200 (zmenšeno) 
Řezy, schéma 
Pohledy, schéma 

(dle DaF-PROJEKT s.r.o., soukromá projekční a inženýrská kancelář, 08/2008) 
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H. PŘÍLOHA 
 
 
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou 
územně plánovací dokumentací 
Vyjádření z územního hlediska, Magistrát města Ostravy, útvar hlavního architekta, zn.: 
ÚHA/2702/07/Ond z 23.4.2007 
 
Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu na evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000) 

Žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast dle  národního seznamu evropsky 
významných lokalit dle nařízení vlády č.132/2005 ve smyslu ust. §45a zákona č. 114/1992 
Sb. nebude záměrem dotčena. 

 
 

 
 
 


