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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
 

1. Obchodní firma:  Hein & spol. – keramické závody, spol. s r.o.  
 

2. IČ:    258 38 857 
 

3. Sídlo:   Tošovice 1 
    742 35 Odry    

 
 

4. Statutární zástupce:  Ing. Josef Hein  
Tel.: 556 312 510 
 
 

 

B. ÚDAJE O ZÁM ĚRU 

B.I. Základní údaje 

B.I.1. Název zám ěru 

Systém čištění odpadních vod sportovního areálu HEIpark v Tošovicích 

B.I.2. Kapacita (rozsah) zám ěru 

Čistírna odpadních vod je dimenzována na 200 EO, čehož bude dosaženo osazením dvou 
balených ČOV typu AS-VARIOcomp 100 N/P ULTRA. Předpokládaný roční objem čištěné 
vody je 10 950 m3.   
Parkoviště je navrženo přibližně pro 140 parkovacích míst. Dešťová kanalizace zachycující 
vodu z parkoviště a přilehlých komunikací je napojena na odlučovač lehkých kapalin se 
sorpčním filtrem pro průtok 40 l/s.  

B.I.3. Umíst ění záměru (kraj, obec, katastrální území) 

kraj:   Moravskoslezský     
obec:   Odry   
katastrální území: Tošovice; 767786 

B.I.4. Charakter zám ěru a možnost kumulace s jinými zám ěry 

HEIpark v současnosti tvoří komplex několika staveb. Kromě menších budov sloužících pro 
údržbu a správu areálu, jsou i větší budovy restaurace a hotelu. V severní části je umístěna 
vodní nádrž pro umělé zasněžování sjezdovky s vlekem. Další atrakcí je bobová dráha 
jižně od sjezdovky. V současnosti je většina záměru již vybudována nebo je před 
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dokončením. Záměr úzce souvisí se záměrem odběru vody z Husího potoka, akumulační 
nádrže, zasněžování (zavlažování) a zatrubnění části koryta levostranného přítoku Vítovky. 
Také v tomto případě je záměr již téměř hotov.  
Záměr není kumulován s novými, podobnými záměry v nejbližším okolí. 

Zařazení záměru do p říslušné kategorie a bod ů přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.: 
V případě předpokládaného oznámení se jedná o záměr kategorie II. (záměry vyžadující 
zjišťovací řízení), bod: 

• 10.6 Skladové nebo obchodní komplexy v četně nákupních st ředisek, o 
celkové vým ěře nad 3 000 m 2, zastavěné plochy; parkovišt ě nebo garáže 
s kapacitou nad 100 parkovacích míst v sou čtu pro celou stavbu, 

a podlimitní záměr: 

• 1.9 Čistírny odpadních vod s kapacitou od 10 000 do 100 000 ekvivalentních 
obyvatel, kanalizace od 5 000 do 50 000 napojených obyvatel nebo 
průmyslové kanalizace o pr ůměru větším než 500 mm. 

Státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí vykonává orgán kraje, v tomto 
případě Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.  

B.I.5. Zdůvodn ění pot řeby zám ěru a jeho umíst ění, včetně přehledu zvažovaných variant a 
hlavních d ůvodů (i z hlediska životního prost ředí) pro jejich výb ěr, resp. odmítnutí  

HEIpark je sportovní areál využívaný po celý rok. Pro řádný provoz je nutné zajistit 
dostatečnou kapacitu parkovacích míst s řádně vyřešeným a zabezpečeným systémem 
odvádění dešťových vod. Vzhledem k ubytovacím a provozním kapacitám realizovaných 
staveb je také nutné vyřešit likvidaci splaškových vod vznikající v areálu.  
Lokalizace jednotlivých částí předkládaného záměru představuje nejracionálnější a logickou 
variantu umístění na předmětné lokalitě.  
Vzhledem k charakteru záměru, je záměr předkládán pouze v jediné, optimální variantě. 

B.I.6. Stru čný popis technického a technologického řešení zám ěru 

Parkovišt ě 
Parkovací místa vzniknou podél silnice v centrální části HEIparku. Dešťové vody 
z parkoviště i jiných zpevněných ploch budou odvedeny systémem dešťové kanalizace (DN 
200-300) přes odlučovač lehkých kapalin. Na zpevněných plochách jsou umístěny záchytné 
žlaby (DN 400) a dešťové vpusti (DN 500 mm). Přívodní část dešťové kanalizace má délku 
113,3 m, odtok z OLK 12,5 m. Odlučovač lehkých kapalin (OLK) je osazen gravitačně-
sorpční jednotkou ve dvou kruhových nádržích. Je tvořen sedimentační komorou 
s nátokovou vestavbou a kolescenční vložkou. Sorpční filtr AS TO 40 SOR/EO/PB je 
umístěn v samostatné nádrži. Odtok je jištěn plovákovým nerezovým uzávěrem. Dešťová 
kanalizace z OLK je zakončena společným ústím s ČOV do recipientu.   
 
Čistírna odpadních vod 
Veškeré odpadní vody vznikající ve sportovním areálu budou likvidovány v čistírně 
odpadních vod. Je navrženo použití dvou ČOV typové řady AS-VARIOcomp 100N/P 
ULTRA s technologií dlouhodobé aktivace s nitrifikací, membránovým modulem 
a zařízením pro snížení obsahu fosforu včetně aerobní stabilizace kalu. Čištění probíhá 
integrovaně v kompletní balené jednotce, která soustřeďuje mechanické předčištění, 
biologické čištění, dosazovací a kalový prostor. Moduly ČOV budou umístěny na podkladní 
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železobetonovou desku o rozměrech 9x9 m a následně obetonovány do výšky 2,0 m. 
Zakrytí je řešeno pachotěsnými a protihlukovými kryty. ČOV bude oplocena do výšky 2 m 
v celkové délce 58 m. 

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace zám ěru a jeho dokon čení 

předpokládaný termín zahájení:  2008 
předpokládaný termín ukončení:  2009 

B.I.8. Výčet dot čených územn ě samosprávných celk ů 

kraj:   Moravskoslezský   
obec:   Odry   
katastrální území:  Tošovice; 767786  

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a spr ávních ú řadů, které budou tato 
rozhodnutí vydávat 

1/ územní rozhodnutí 
Stavební úřad – Městský úřad Odry, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry, příslušný podle 
zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
2/ stavební povolení 
Stavební úřad – Městský úřad Odry, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry, příslušný podle 
zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 
 

B.II. Údaje o vstupech 

Zábor p ůdy 
Seznam a druh pozemků dotčených záměrem: parkoviště (včetně úprav příjezdové 
komunikace), ČOV, dešťová a splašková kanalizace. Seznam parcel je uveden 
v následující tabulce. 
 

Parcelní číslo Druh pozemku Vým ěra (m 2) 

355/1 TTP-ZPF 9 540 

340 TTP-ZPF 4 310 

314/1 ostatní plocha, sportoviště-rekreační plocha 4 394 

314/2 ostatní plocha, sportoviště-rekreační plocha 2 806 

338/2 TTP-ZPF 1 712 

126 zastavěná plocha a nádvoří 219 

297 TTP-ZPF 4 703 

1318 ostatní plocha, ostatní komunikace 2823 

320/2 orná půda-ZPF 4045 
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Trvalý zábor ploch ZPF je 240 m2. 
 
Odpadní vody  
Přítok odpadních vod na ČOV: 

• Q24    30,0 m3/den (1,25 m3/h; 0,35 l/s)   

• Qmax  5,16 m3/h; 1,43 l/s    

• Qrok  10 950 m3/rok  
 
Znečištění splaškových vod: 

• BSK5 12,0 kg/den (400 mg/l) 

• CHSKCr  24,0 kg/den (800 mg/l) 

• NL  10,8 kg/den (360 mg/l) 
 
Surovinové a energetické zdroje 

Elektrická energie 
Příkon jednoho bloku ČOV je 2 kW. Při předpokládaném nepřetržitém provozu 
(8 760 hod/rok) bude spotřeba elektrické energie maximálně činit 35 040 kWh/rok. 
 
Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
Pro potřeby provozu i výstavby záměru nejsou žádné významné požadavky na dopravní a 
jinou infrastrukturu.   

B.III. Údaje o výstupech 

Ovzduší 

Parkoviště 
Imisní zátěž záměru spočívá v mobilních zdrojích znečištění. Při výpočtu modelu 
znečišťování byl zohledněn příjezd a odjezd vozidel, pojezd po areálu a parkování. 
Vzhledem k charakteru zdrojů znečištění byly počítány koncentrace NO2, PM10 a benzenu. 
Ostatní znečišťující látky jsou produkovány ve velmi malých množstvích. Bylo počítáno 
s maximální kapacitou parkoviště 140 míst, obměnou během hodiny a odhadovaným 
složením vozového parku. 

Emisní faktory vozidel (g/km) 

Látka 
Osobní automobily  

parkování  pojezd  příjezd/odjezd  

NOx 0,425576 0,299647 0,239622 

CO 1,504279 0,568684 0,353712 

PM10 0,03079 0,011414 0,010601 

Benzen 0,007181 0,010578 0,002136 
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Imisní příspěvek 

Látka Hodinové koncentrace Denní koncentrace Ro ční koncentrace 

Benzen - - max. 0,0007 µg.m-3 

Oxid dusi čitý max. 0,44 µg.m-3 - tisíciny µg.m-3 

PM10 - max. 0,085 µg.m-3 <0,01 µg.m-3 

 
Odpadní vody 

Čistírna odpadních vod 
Z čistírny odpadních vod bude vytékat přibližně stejné množství vody, které na ni bude 
přitékat. Návrhové parametry kvality odpadní vody na odtoku z ČOV:  
 

 p m 

BSK 5   5 mg/l 8 mg/l 

CHSKCr 25 mg/l 30 mg/l 

NL    1 mg/l 5 mg/l 

 
Odpady 
Celkové hodnocení a zatřídění odpadů z posuzovaného záměru je provedeno v souladu 
s vyhláškou MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další 
seznamy odpadů (Katalog odpadů). 
 
Odpady z realizace záměru 
Ve fázi realizace záměru lze přepokládat vznik odpadů souvisejících se stavební činností a 
dále pak odpad z rekonstrukce vozovky příjezdové komunikace.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Většina inertního stavebního odpadu bude využita na místě k modulaci terénu. Přebytečný 
materiál bude předán k likvidaci specializované firmě na základě smluvního vztahu s firmou 
provádějící výstavbu.  

Kód druhu 
odpadu 

Název odpadu Kategorie 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

17 01 01 Beton O 

17 01 02 Cihla 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 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 
čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

O 
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Odpady z provozu záměru  
Provozem ČOV bude ročně produkováno 1 m3 shrabků z česlí a 48 m3 aerobně 
stabilizovaného kalu (2,9 t). 
 

Kód druhu 
odpadu 

Název odpadu Kategorie 

19 08 01 Shrabky z česlí O 

19 08 05 Kaly z čištění komunálních odpadních vod O 

 

Shrabky budou ukládány do 110 l kontejnerů a odvezeny na řízenou skládku tuhého 
komunálního odpadu. Čistírenský kal může být využit pro zemědělské účely nebo použit 
jako podorniční vrstva na skládkách TKO.  

 

Hluk 

Období výstavby záměru 
Při realizaci záměru je nutné počítat se zvýšenou hladinou hluku při stavební činnosti a 
terénních úpravách. Bude se jednat o přechodné zvýšení hlučnosti zejména v území bez 
trvalého osídlení.    
 
Období provozu záměru 
Trvalým zdrojem hluku budou dmychadla čistírny odpadních vod. ČOV je vybavena 
protihlukovými kryty, které umožňují splnění podmínek hygienického předpisu nejvyšší 
přípustné hladiny hluku pro venkovní prostory (Předpis MZd č. 41). Nejvyšší přípustná 
hladina hluku ve vzdálenosti 40 m od zdroje je 40 dB a tento požadavek posuzovaná ČOV 
splňuje.  
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

C.I. Výčet nejzávažn ějších environmentálních charakteristik dot čeného 
území 
Současný stav 
Sportovní areál HEIpark tvoří v současnosti soubor správních a provozních budov. Je 
vybudována sjezdovka a jiné sportovně-zábavní atrakce na východním svahu údolí.  Při 
opravě příjezdové komunikace byla vytvořena příprava pro vznik parkovacích míst. Systém 
odvádění dešťových vod z parkoviště i jiných zpevněných ploch je již založen a podobně je 
již hotov i kanalizační systém odvádějící odpadní vodu z budov areálu do ČOV. Horní úsek 
levostranného přítoku Vítovky je zatrubněn v místě areálu mezi budovami a východním 
svahem. Akumulační nádrž v severní části HEIparku zadržuje vodu pro sněžná děla a 
zavlažovací systém. V okolí budov a příjezdové komunikace jsou z největší části zpevněné 
plochy a upravený terén. Sjezdovka je porostlá trvalým travním porostem, který převažuje 
v celém údolí. Jsou zachovány skupiny stromů a fragmenty lesa, které oddělují od sebe 
části jednotlivých sportovišť. Břehové porosty podél levostranného přítoku Vítovky zůstaly 
jižně od ČOV nedotčeny. V horním úseku jsou patrné úpravy terénu a odstranění vegetace. 
Zůstaly však zachovány vzrostlé stromy, zejména na levém břehu.    

 
Geologie a geomorfologie 
Svrchní geologické vrstvy předmětné lokality tvoří paleozoické horniny zvrásněné, 
nemetamorfované (břidlice, droby, křemence, vápence). 
 
Geomorfologické členění  

• Systém: Hercynský  

• Provincie: Česká vysočina 

• Subprovincie: Krkonošsko-jesenická soustava 

• Oblast:  Jesenická oblast 

• Celek:  Nízký Jeseník  

• Podcelek:  Vítkovská vrchovina 

• Okrsek:  Tošovická vrchovina 

Pedologie  
Půdní pokryv v místech záměru tvoří z největší části fluvizemě, kambizemě typické, 
fluvizemní až pseudoglejové. 
 
Klima 
Předmětné území spadá dle klimatické regionalizace ČR podle Quitta (1971) do mírně teplé 
oblasti MT9 s těmito charakteristikami: 
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Klimatické charakteristiky oblasti MT9 

Počet letních dnů 40 - 50 

Počet dnů s teplotou alespoň 10°C 140 – 160 

Počet mrazových dnů 110 – 130 

Počet ledových dnů 30 – 40 

Průměrná teplota v lednu -3 až -4 °C 

Průměrná teplota v červenci 17 – 18 °C 

Průměrná teplota v dubnu 6 – 7 °C 

Průměrná teplota v říjnu 7 – 8 °C 

Počet dnů se srážkami alespoň 1 mm 100 – 120 

Srážkový úhrn ve vegetačním období 400 – 450 mm 

Srážkový úhrn v zimním období 250 – 300 mm 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 – 80 

Počet dnů zatažených 120 – 150 

Počet dnů jasných 40 - 50 

 
Fytogeografické členění 
Zájmové plochy náleží podle fytogeografického členění do oblasti Mezofytikum, obvodu 
Českomoravské mezofytikum a okrsku 75 – Jesenické podhůří. Tento okrsek je součástí 
sdružené územní jednotky Podjesenický okruh.   
 
Potenciální p řirozená vegetace 
Podle mapy potenciální přirozené vegetace náleží záměr do územní jednotky Lipová 
dubohabřina (Tilio-Carpinetum). Na tuto jednotku v blízkém okolí navazují jednotky: 
Strdivková bučina (Melico-Fagetum) a Biková anebo jedlová doubrava (Luzulo albidae-
Quercetum petraeae, Abieti-Quecetum). 
 
Lipová dubohabřina (Tilio-Carpinetum) 
Stromové patro tvoří zejména lípa srdčitá (Tilia cordata), dub letní (Quercus robur), habr 
obecný (Carpinus betulus), smrk ztepilý (Picea abies), topol osika (Populus tremula). 
V bylinném patře převažují ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea), ostřice třeslicovitá 
(Carex brizoides), pitulník žlutý (Galeobdolon luteum), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), 
lipnice hajní (Poa nemoralis), kopytník evropský (Asarum europaeum), svízel vonný 
(Galium odoratum). Jedná se typickou dubohabřinu kolinních poloh Slezska a přilehlé 
Moravy. 
 
Krajina – krajinný ráz 
Podle typologického členění krajiny v ČR se záměr nachází v lesozemědělské krajině 
vrchovin Hercynia pozdní středověké kolonizace. Jedná se o běžný krajinný typ. 
Na krajinný ráz má zásadní vliv využití území zejména pro zemědělské účely. Podstatné a 
typické je také poměrně velké zastoupení lesních pozemků.  
 



                           TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o. 

 Janáčkova 1020/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  

 

 

Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.  Strana 12 z 24  

Systém čištění odpadních vod sportovního areálu HEIpark v Tošovicích září 2008 

Zvlášt ě chrán ěná území  
Záměr je umístěn mimo jakákoliv zvláště chráněná území. Není ani v jejich těsné blízkosti. 
V následující tabulce jsou uvedeny nejbližší maloplošná ZCHÚ.  

Název Kategorie Orientace vzhledem k zám ěru 

Stříbrné jezírko PP 2,5 km východně 

Na Čermance PP 6 km severozápadně 

Suchá dora PR 5 km západně 

Vrasový soubor u 
Klokočůvku 

PP 7 km severozápadně 

 
Nejbližším velkoplošným zvláště chráněným územím je CHKO Poodří, které má hranici asi 
6,6 km jižně od záměru.   
 
Natura 2000 
Záměr leží mimo území zahrnuté do sítě NATURA 2000. Není ani v jejich blízkosti.  

Název Kategorie Orientace vzhledem k zám ěru 

Poodří EVL 5,1 km jihovýchodně 

Poodří PO 7 km jihovýchodně 

Horní Odra EVL 5 km severozápadně 

Libavá PO + EVL 11 km severozápadně 

 
Nejblíže záměru je Evropsky významná lokalita (EVL) Horní Odra. Hlavním předmětem 
ochrany této EVL je populace vranky obecné (Cottus gobio).  
 
Územní systém ekologické stability (ÚSES) 
V okolí záměru se nachází několik prvků ÚSES různé úrovně.  

Nadregionální ÚSES  
Osa nadregionálního biokoridoru Chropyňský luh – Oderská Niva kopíruje tok řeky Odry. 
Probíhá jihovýchodně od záměru ve vzdálenosti asi 10 km. Pásmo lemující tuto osu se pak 
záměru přiblíží maximálně na vzdálenost 5,4 km.    
 
Regionální  
Jižně od města Odry ve vzdálenosti asi 4,7 km od záměru je regionální biocentrum 
Oderské rybníky. Z něho na sever vybíhají dva regionální biokoridory. Západně je to 
regionální biokoridor spojující Oderské rybníky a regionální biocentrum Pod Stranicí, 
východně spojuje Oderské rybníky biokoridor s regionálním biocentrem Kletenský les a 
dále ještě severněji položeným biocentrem Fulnek. Všechny jmenované prvky regionálního 
ÚSES leží ve vzdálenosti větší než 2,5 km od záměru.   
   
Lokální ÚSES 
V těsné blízkosti záměru leží několik prvků lokálního systému ekologické stability. Ze 
západu na jih lemuje budoucí golfové hřiště lokální biokoridor Nad Vítovkou a na jihu ústí 
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do lokálního biocentra U Tošovic, které tvoří část lesa z jihu přiléhajícího k HEIparku. 
Z tohoto biocentra vybíhá dál na jihovýchod stejnojmenný lokální biokoridor.  

 
Významné krajinné prvky (VKP) 
V místě plánovaného komplexu sportovišť a provozních zařízení HEIpark se nachází 
několik VKP a to jak VKP „ze zákona“, tzn. ve smyslu § 3 odst. 1 písm. b zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, tak VKP 
registrových podle § 6 stejného zákona.  
Mezi VKP ze zákona patří zejména vodní tok – levostranný přítok Vítovky.  
Registrovaných VKP je v předmětném území více. Jejich výčet je následující tabulce.  

 

Název Pořadové 
číslo 

Charakteristika  

Pastevní žleb – erozní 
rýha 

36217 Většinou vyschlé koryto bohatě zarostlé 
dřevinami 

Listnatý lesík 36220 Les se zachovalým původním složením dřevin 
i bylinným patrem 

Pod sedlem 36221 Skupina 5 starých lip a jednoho dubu 

Pastevní areál s malými 
lesíky a mezemi 

36237 Pastevní areál s původní květnatou 
suchomilnou loukou, několika mezemi a lesíky 

 
Přírodní park 
Záměr i celý areál HEIparku leží v přírodním parku Oderské vrchy. 
 
Staré ekologické zát ěže 
V nejbližším okolí záměru není evidována žádná stará ekologická zátěž. Staré ekologické 
zátěže v širším okolí jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

Název Kvalitativní 
riziko 

Kvantitativní 
riziko 

Vzdálenost a poloha od 
záměru 

Čechova skála 2 - vysoké 4 - bodové 3 km severovýchodně 

Benzina a.s., ČSPHM Odry 4 - nízké 4 - bodové 3,9 km jižně 

Stará Valtéřovská 3 - střední 3 - lokální 5 km severovýchodně 

 
Památné stromy 
Na ploše plánovaného záměru, ani v jejich blízkosti neroste žádný památný strom.  
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C.II. Stru čná charakteristika stavu složek životního prost ředí v dot čeném 
území, které budou pravd ěpodobn ě významn ě ovlivn ěny  

Ovzduší 
Kvalita ovzduší v posuzované lokalitě je pod vlivem velkých zdrojů znečišťování v Odrách. 
Jedná se o území v působnosti Stavebního úřadu Městského úřadu Odry, které je 
vymezeno jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší (Věstník MŽP 3/2007). Jsou zde 
překračovány imisní limity PM10 pro ochranu zdraví lidí (25,8 % území), dále je 
překračována hodnota cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren (0,2 % území).  
Imisní situace lokality lze odhadnout na základě sledování dvou monitorovacích stanic 
v Bělotíně a Studénce. 

 
Naměřené hodnoty imisí NO2 [µg/m3]  

Stanice Nejvyšší hodinová imise 
       (IHk = 200) 

Nejvyšší denní 
imise 

 

Průměrná ro ční 
imise 

(IHr = 40 ) 

Bělotín --- 99,1 23,0 

Studénka 111,1 79,8 17,3 

Naměřené hodnoty imisí PM10  [µg/m3]  

Stanice 
Nejvyšší denní 

imise 
 (IHd = 50) 

36 MV* 

98 % 
kvantil 
denní 
imise 

 

50 % 
kvantil 
denní 
imise 

 

Průměrná ro ční 
imise 

(IHr = 40 ) 

Bělotín 212 64 111 31 36,9 

Studénka 342,7 75,8 182 31,2 41,1 

 

V oblasti převládají větry jihozápadního a severovýchodního směru, četnosti směru větru 
jsou uvedeny v následující tabulce: 

 
Tabulka hodnot větrné růžice 
Třída [m/s]  N NE E SE S SW W NW CALM Součet 

I.tř. 1,7 0,38 0,72 0,27 0,19 0,36 1,2 0,45 0,15 6,23 9,95 

II.tř. 1,7 1 2,21 0,71 0,42 1,13 3,59 0,97 0,28 6,93 17,24 

II.tř. 5 0,1 0,42 0,05 0,02 0,1 0,29 0,08 0,01 0 1,07 

III.tř. 1,7 1,2 2,37 0,65 0,36 1,09 4,25 1,24 0,43 3,03 14,62 

III.tř. 5 2,41 7,24 0,6 0,09 1,14 6,29 1,68 0,12 0 19,57 

III.tř. 11 0,04 0,1 0 0 0,02 0,02 0 0 0 0,18 

IV.tř. 1,7 0,57 0,86 0,36 0,2 0,39 1,71 0,71 0,4 1,85 7,05 

IV.tř. 5 2,27 4,03 0,5 0,12 1,4 8,8 2,48 0,23 0 19,83 
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IV.tř. 11 0,17 0,5 0,01 0,02 0,31 0,28 0,03 0,01 0 1,33 

V.tř. 1,7 0,52 0,78 0,35 0,15 0,27 1,34 0,72 0,45 1,54 6,12 

V.tř. 5 0,45 0,31 0,11 0,19 0,93 0,65 0,15 0,25 0 3,04 

Sum (Graf)  9,11 19,54 3,61 1,76 7,14 28,42 8,51 2,33 19,58 100/100 

 

Fauna a flóra 
Pro zhodnocení stavu složek životního prostředí byl v průběhu roku 2007 prováděn 
biologický průzkum. Na něj navázalo od dubna do července 2008 biologické hodnocení. 
Vzhledem k tomu, že posuzovaný záměr je z valné části již realizován, bylo hodnocení 
zaměřeno na provoz záměru a jeho nevýznamnější předpokládaný vliv – vypouštění 
odpadních vod do levostranného přítoku Vítovky. V posuzovaném úseku toku nejsou ryby, 
proto byl průzkum zaměřen na bentická společenstva, která tvoří hlavní produkční složku 
tohoto typu tekoucích vod. Z výše uvedeného vyplývá i následné dělení biologického 
hodnocení na průzkum levostranného přítoku Vítovky a hodnocení zbylé části záměru.   
 
Levostranný p řítok Vítovky  
Metodika 
Hydrobiologický průzkum levostranného přítoku Vítovky se týkal bentických organismů 
v místě vyústění ČOV. V dubnu a červenci 2008 byly provedeny odběry v úseku přibližně 
do 150 m od vyústění čištěných odpadních vod. Společné vyústění ČOV i dešťové 
kanalizace je přímo u konce zatrubněného úseku předmětného toku. Je tedy nemožné 
odebrat vzorky bentosu nad vyústěním ČOV. Vzorkovací místa byla proto navržena tak, 
aby bylo možné vysledovat případný vývoj vlivu znečištění níže po toku. Pro srovnání byla 
využita data z rozboru makrozoobentosu provedeného minulý rok před zahájením provozu 
ČOV.    
Byly sledovány dvě základní biotické složky: fytobentos a makrozoobentos. Odběr a 
zpracování vzorků bylo prováděno podle metodik akceptovaných MŽP pro sledování a 
vyhodnocení složek ekologického stavu tekoucích vod (www.ochranavod.cz). Metodika 
sledování fytobentosu vychází z ČSN 757715 Jakost vod  - Biologický rozbor – Stanovení 
nárostů. Makrozoobentos byl odebírán a zpracováván metodikou pro broditelné toky 
vycházející z programu sledování a vyhodnocování tekoucích vod PERLA. Představuje 
multihabitatový semikvantitativní odběr na charakteristickém úseku toku. Využito je přitom i 
ČSN 757703 (EN 27828) – Jakost vod – Metody odběru biologických vzorků – Pokyny pro 
odběr vzorků makrozoobentosu ruční síťkou.   
Vyhodnocování výsledků hydrobiologických analýz bylo upraveno pro potřeby tohoto 
hodnocení se zaměřením na dominantní nebo charakteristické druhy.   
Měření základních fyzikálně-chemických ukazatelů bylo prováděno přenosným přístrojem.  
Průzkum byl soustředěn na kvalitativní i kvantitativní charakteristiku bentosu a na případný 
výskyt zvláště chráněných druhů organismů. 
 
Popis toku 
ČOV je umístěna v jižním konci HEIparku na pravém břehu levostranného přítoku Vítovky. 
Vyústění ČOV i dešťové kanalizace je situováno na konec zatrubněné části vlastního toku. 
Potok teče v korytu zařezaném v jílovitých sedimentech. Místy dochází k obnažení 
kamenitého podloží. V takových místech jsou vytvořené přirozené drobné peřejnaté úseky, 
pod nimiž zpravidla následuje malé tůňka ve vymletých jílovitých sedimentech. Průměrná 
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šířka koryta je okolo 25 cm. Výška vodní hladiny v proudících úsecích je přibližně 1 až 3 
cm. Tůňky jsou hluboké i 35 cm. Tok není upraven.  

Hydrologické parametry levostranného přítoku Vítovky 
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-0430 
Profil: k.ú. Tošovice pod sportovním areálem, cca 0,67 km od ústí do Vítovky 
Plocha povodí: 0,68 km2 
Dlouhodobá průměrná výška srážek na povodí: 720 mm  
Dlouhodobý průměrný průtok: 6 l.s-1 

 

M-denní průtoky (l.s-1) 

M 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 355 364 

Q 16 9,4 6,6 4,9 3,7 1,9 2,2 1,7 1,3 0,9 0,6 0,3 0,1 

 
Fyzikálně chemické parametry zjištěné při odběrech bentosu 

Datum  Duben 2008  Červenec 2008  
Teplota  7,8 °C 19,3 °C 

pH 7,44 7,69 

Konduktivita  37,7 mS/m 52,7 mS/m 

Nasycení kyslíkem  80 % 83 % 

 
Výsledky chemické analýzy vzorku vody z levostranného přítoku Vítovky nad vyústěním 
ČOV (průtok v době odběru 0,4 l/s) 
 
NL - veškeré  25 mg/l 

BSK 5 2 mg/l 

CHSK 15 mg/l 

 
Fytobentos 
Jarní nárosty fytobentosu tvořily z největší části rozsivky Navicula avenacea a 
Rhoicosphenia abreviata. V menší míře byly zastoupeny rody Nitzschia a Gomphonema. 
Letní fytobentos byl opět ve znamení rozsivek. Nejpočetnější byly rody Nitzschia a 
Navicula. Kromě rozsivek byly pozorovány vláknité zelené řasy rodu Cladophora a sinice 
rodu Oscilatoria.  
 
Makrozoobentos 
Průzkum makrozoobentosu z roku 2007 ukazuje na převahu larev pakomárů 
(Chironomidae), pijavek (Hirudinea) a  máloštětinatých červů (Oligochaeta).  Saprobní 
index tohoto společenstva byl 2,5 (III. třída jakosti vody).  
V roce 2008 se situace změnila. Více méně ustala větší stavební činnost poblíž 
posuzovaného toku a začala pracovat ČOV.  
V dubnovém vzorku z roku 2008 dominovaly jako v předchozím roku pakomáři 
(Macropelopia nebulosa, Brillia modesta a Diamesa sp.) a máloštětinatí červy (Nais 
elinguis), ale početně se jim vyrovnaly larvy jepic Baetis rhodani. Navíc pijavice Erpobdella 
monostriata  nebyla tak hojná a naopak se objevil blešivec potoční Gammarus fossarum. 
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To vše mělo za následek snížení celkového saprobního indexu na hodnotu 1,86 (II. třída 
jakosti vody). 
Letní, červencový vzorek byl druhově bohatší. Opět dominovaly larvy pakomárů (Diamesa 
sp., Macropelopia nebulosa,  Cricotopus sp., Orthocladius sp.). Objevily se larvy i jiných 
dvoukřídlých (Dicranota bimaculata) a larvy muchniček (Simulium sp.). Početní byli i 
máloštětinatí červi (Nais elinguis a rod Limnodrilus sp.). Larvy jepic Baetis vernus se 
vyskytovaly zejména v dolní části odběrového úseku toku. Permanentní složku zoobentosu 
představoval blešivec potoční (Gammarus fossarum). V tůňkách v korytě toku se objevili 
v hojném počtu dospělci i larvy brouka z čeledi potápnikovití - rod Agabus. Stejný habitat 
osídlovaly i klešťanky rodu Sigara. Na hladině tůněk se pohybovaly nedospělé instary 
ploštic rodu Velia.  
 
Břehové porosty 
Vegetace podél levostranného přítoku Vítovky byla nejvíce postižena výstavbou záměru 
v horní části posuzované lokality. Nutné stavební úpravy spojené s výstavbou ČOV měly za 
následek redukci keřového patra a bylinného krytu na pravém břehu, v úseku přibližně 
30 m. Levý břeh byl realizací záměru postižen minimálně. Stromové patro břehových 
porostů je nezapojené, ale husté. Tvoří ho zejména: olše lepkavá (Alnus glutinosa), vrba 
křehká (Salix fragilis), dub letní (Quercus robur) a topol osika (Populus tremula). Doplňují je 
druhy: buk lesní (Fagus sylvatica), bříza bělokorá (Betula pendula), jírovec maďal 
(Aesculus hippocastanum) a třešeň ptačí (Prunus avium). Keře vytvářely místy zapojené, 
jinak husté porosty. Kromě výmladků výše uvedených stromů zde roste střemcha obecná 
(Prunus padus), bez černý (Sambucus nigra), vrba jíva (Salix caprea) a líska obecná 
(Corylus avellana). Bylinné patro v jarních měsících tvořily druhy: orsej jarní (Ficaria 
bulbifera), devětsil lékařský (Petasites hybridus), mokrýš střídavolistý (Chrysoplenium 
alternifolium), plicník lékařský (Pulmonaria officinalis), sasanka hajní (Anemone nemoralis), 
prvosenka vyšší (Primula elatior), podběl lékařský (Tussilago farfara) a ostřice třeslicovitá 
(Carex brizoides). Během roku se začaly více prosazovat druhy: ostružiník (Rubus sp.), 
kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) a bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria). Ve 
vegetačním krytu byly určeny i jiné druhy bylin: jahodník obecný (Fragaria fresca), 
netýkavka málokvětá (Impatiens parviflora), pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris) zvonek 
broskvolistý (Campanula persicifolia), třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), kakost 
smrdutý (Geranium robertianum), chmel otáčivý (Humulus lupulus), růže šípková (Rosa 
canina), vrbka úzkolistá (Cahmerion angustifolium), lopuch větší (Arctium lappa), kuklík 
městský (Geum urbanum), růže šípková (Rosa canina), jetel plazivý (Trifolium repens), 
vrbina penízková (Lysimachya nummularia), řebříček obecný (Achillea millefolium). 
 
Zvláště chráněné druhy  
Při průzkumu levostranného přítoku Vítovky nebyly nalezeny zvláště chráněné druhy rostlin 
nebo živočichů. 
 
Ostatní obratlovci 
Během biologického průzkumu byl na březích posuzovaného úseku levostranného přítoku 
Vítovky pozorován obojživelník – skokan hnědý (Rana temporaria). Jiné druhy 
obojživelníků nebo plazů v dané lokalitě nebyly zjištěny. Vzhledem k charakteru záměru 
nebyl prováděn průzkum drobných savců, ornitologický ani chiropterologický průzkum.    
 
Plochy parkovišt ě, dešťová a splaškové kanalizace 
Tyto části záměru jsou umístěny nebo vedeny na plochách silně ovlivněných stavební 
činností. V místech, kde není zpevněný povrch, rostlinná společenstva tvoří ruderální 
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druhy. Výskyt živočichů je také omezen jen na nezpevněné části lokalit.  Jedná se o 
nepřirozený a druhově chudý biotop. Zvláště chráněné druhy organismů nebyly zjištěny. 
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁM ĚRU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 

D.I. Charakteristika možných vliv ů a odhad jejich velikosti a významnosti 
(z hlediska pravd ěpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti) 
 
Vliv na ovzduší 

Závěry rozptylové studie 
Provozem vozidel na parkovišti očekáváme velmi nízké zvýšení imisní zátěže. K relativně 
vyššímu nárůstu imisních koncentrací dojde na ploše parkoviště. Vypočtené hodnoty 
koncentrací jsou však vůči stávajícímu imisnímu pozadí a imisním limitům velmi nízké a 
celková imisní situace se prakticky nezmění. 
Hodnoty průměrných hodinových a průměrných denních koncentrací vyjadřují maximální 
možnou imisní zátěž příslušného referenčního bodu, vypočtené hodnoty denních 
koncentrací mají význam maximálních průměrných denních koncentrací, pokud by 
podmínky, za kterých mohou nastat, trvaly celý den. Proto lze hodnotit vypočtené hodnoty 
denních koncentrací jako velmi nadsazené a prakticky nedosažitelné. Pravděpodobnou 
imisní zátěž lokality z daných zdrojů znečištění popisují spíše průměrné roční koncentrace 
znečišťujících látek. 
 
Imise NO2 
Maximální příspěvek hodinových koncentrací NO2 v celé lokalitě byl vypočten 0,44 µg/m3, 
v místech vzdálenějších od příjezdových komunikací pod 0,1 µg/m3.  
Vypočtené příspěvky průměrných ročních koncentrací NO2 se pohybují v řádech tisícin 
µg/m3, tj. méně než 0,1 % hodnoty imisního limitu (40 µg/m3), což je zanedbatelné. 
Pokud tedy uvažujeme se současným imisním pozadím NO2 přibližně 20 µg/m3, nebude 
navýšení imisních koncentrací NO2  znatelné.   
 
Imise PM10 
Maximální příspěvek denních koncentrací PM10 v celé lokalitě byl vypočten 0,085 µg/m3, tj. 
přibližně 0,2 % hodnoty imisního limitu (50 µg/m3).  

Nejvyšší vypočtený příspěvek průměrných ročních koncentrací PM10 je hluboko pod 
0,01 µg/m3, v širším okolí řádově desetitisíciny µg/m3. Nejvyšší hodnoty ročních 
koncentrací PM10  jsou vypočteny na ploše parkoviště.  

V posuzované oblasti mohou být v současné době překračovány imisní limity PM10. Jak je 
zřejmé z vypočtených hodnot, bude podíl posuzované dopravy na imisní zátěži mizivý, při 
přepočtu na současné imisní pozadí (cca 40 µg/m3) jde o podíly řádově tisíciny procenta, 
což je zanedbatelné. 

Provoz parkoviště nebude mít prakticky žádný vliv na stávající překračování imisních limitů 
PM10 v oblasti, nepředpokládáme překračování imisních limitů pro PM10 v důsledku právě 
zde posuzovaného záměru.  
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Imise benzenu 

Maximální příspěvek průměrné roční koncentrace benzenu byl vypočten 0,0007 µg/m3. 
Mimo parkoviště byly vypočteny koncentrace pod 0,0003 µg/m3.    

Při uvažovaném imisním pozadí kolem 2 µg/m3 bude výsledná roční koncentrace benzenu 
 v posuzované lokalitě v podstatě shodná se současnou situací a neočekáváme překročení 
 imisního limitu pro benzen (5 µg/m3). 

 
Vliv na podzemní a povrchové vody 
Na základě rozptylové studie můžeme vyloučit negativní vliv provozování parkoviště včetně 
přilehlých komunikací na ovzduší posuzované lokality. Koncentrace znečišťujících látek 
jsou velmi nízké.  
ČOV včetně příjezdové komunikace je umístěna v těsné blízkosti recipientu - levostranného 
přítoku Vítovky. Bylo nutné odstranit část břehové vegetace. Navrhovaná membránová 
čistírna představuje moderní trend v čistírenství. Což dokladují i údaje o vstupech a 
výstupech, ze kterých vyplývá vysoká účinnost čištění (96% a více).  Ukazatele kvality vody 
na odtoku z ČOV zdaleka nedosahují přípustných ani maximálních hodnot uvedených jako 
emisní standardy přípustného znečištění odpadních vod v příloze 1 nařízení vlády č. 
61/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
O kvalitě vody v recipientu jsou informace z aktuálního rozboru vody. Pro představu míry 
příspěvku vypouštěných vod z ČOV na celkovém znečištění toku lze použít výsledky 
chemické analýzy a návrhové parametry ČOV. 
 
Změna kvality vody v recipientu při vypouštění odpadních vod z ČOV  - průměrné hodnoty 
průtoků a návrhových parametrů odtoku z ČOV. 
 
Parametr Recipient Recipient 

průtok 

ČOV 

p 

ČOV 
průměrn
ý průtok 

Výsledná 
hodnota 

v recipientu 

Změna 

BSK 5   2 mg/l 0,4 l/s 5 mg/l 0,35 l/s 3,40 mg/l +1,4 mg/l  (+ 70%) 

CHSKCr 15 mg/l 0,4 l/s 25 mg/l 0,35 l/s 19,67 mg/l +4,67 mg/l (+ 32%) 

NL    25 mg/l 0,4 l/s 1 mg/l 0,35 l/s 13,8 mg/l -11,2 mg/l  (- 55%) 

      
Změna kvality vody v recipientu při vypouštění odpadních vod z ČOV - maximální hodnoty 
průtoků a návrhových parametrů odtoku z ČOV. 
 
Parametr Recipient  Recipient 

průtok 
ČOV   

m 
ČOV 

maximální 
průtok 

Výsledná 
hodnota v 
recipientu 

Změna 

BSK 5   2 mg/l 0,4 l/s 8 mg/l 1,43 l/s 6,69 mg/l +4,69 mg/l 
(+234%) 

CHSKCr 15 mg/l 0,4 l/s 30 mg/l 1,43 l/s 26,72 mg/l +11,72 mg/l 
(+78%) 

NL    25 mg/l 0,4 l/s 5 mg/l 1,43 l/s 9,37 mg/l - 5,63 mg/l  

(-60 %) 
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Podle výsledků aktuálních chemických analýz vody v recipientu a návrhových parametrů 
kvality vody vypouštěné z ČOV bude docházet ke zvyšování hodnot BSK5 a CHSK 
v recipientu. V parametru NL bude naopak vypouštění vod z ČOV znamenat snížení 
koncentrace v levostranném přítoku Vítovky. V tabulkách jsou uvedeny hodnoty odvozené 
od skutečného stavu zjištěného v terénu a návrhových parametrů. Není jasné, jaká je 
průměrná hodnota sledovaných parametrů v levostranném přítoku Vítovky. Specifikem 
navrhované ČOV je to, že voda z ní neodtéká kontinuálně. Celkem na ČOV přiteče 
10 950 m3 za rok, což odpovídá průměrnému průtoku 0,35 l/s – podobná je i hodnota Q355 

v recipientu (0,3 l/s). Podle dat poskytnutých ČHMÚ lze vypočítat hodnotu vody odvedenou 
za rok korytem levostranného přítoku Vítovky v profilu u vyústění ČOV – 18 9216 m3. Voda 
vypouštěná z ČOV tedy nadlepší průtok ve vodním toku o 5,8 %. Dešťová kanalizace má 
vyústění ve stejném místě jako ČOV a může tak v případě srážek přispět k naředění vody 
vypouštěné do recipientu.  
Daná míra zatížení toku znečišťujícími látkami z ČOV se může projevit v mírných změnách 
společenstev vodních organismů levostranného přítoku Vítovky. Podle úrovně současného 
znečištění toku a při dodržení návrhových parametrů vody vypouštěné z ČOV lze 
předpokládat ovlivnění předmětného toku v úseku 300 až 500 m od vyústění ČOV. V dolní 
části VT by nemělo být vypouštění odpadních vod již patrné. Zvýšení úživnosti toku s sebou 
přináší zvýšení produkčního potenciálu. To se někdy projeví zvýšením biomasy primárních 
autotrofních producentů. Jelikož je předmětný tok relativně hodně zastíněn, nemělo by ke 
zmíněnému efektu dojít. Zvýšení produkce může také znamenat zvýšení druhového 
spektra. Pro odbourávání organického znečištění je důležitý obsah kyslíku ve vodě. 
Současné koryto levostranného přítoku Vítovky má v posuzované částí relativně velký spád 
se střídáním tůněk a úseků s rychle proudící vodou. Turbulentní proudění bude přispívat 
k dobrému prokysličování vody a lepšímu odbourávání znečištění. 
Hlučnost provozu čerpadel ČOV nebude výrazně převyšovat současné hlukové pozadí 
lokality. Nebude tedy docházet k rušení zvěře nebo případně hnízdících ptáků.  

D.II. Rozsah vliv ů vzhledem k zasaženému území a populaci 
Realizace záměru bude představovat trvalý zábor 240 m2 zemědělského půdního fondu. 
Vypouštěním odpadních vod z ČOV bude ovlivněn přibližně 500 m dlouhý úsek vodního 
toku - levostranný přítok Vítovky. Zvýšení obsahu znečišťujících látek z provozu parkoviště 
se bude týkat jeho nejbližšího okolí v okruhu přibližně 150 m.   

D.III. Údaje o možných významných nep říznivých vlivech p řesahujících státní 
hranice  
Vzhledem k charakteru, rozsahu a umístění záměru, je přeshraniční vliv vyloučen. 

D.IV. Opatření k prevenci, vylou čení, snížení, pop řípadě kompenzaci 
nepříznivých vliv ů  

Období p řípravy zám ěru 
Vzhledem ke stádiu realizace záměru je posouzení období přípravy záměru již 
bezpředmětné.    
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Období výstavby 
Většina záměru je již vybudována. Zbývá dokončit finální povrchovou vrstvu parkoviště a 
oplocení ČOV. Stavba těchto částí záměru nepředstavuje výrazné riziko nebo zásah do 
prostředí. Všechny plochy jsou již upraveny a připraveny k výstavbě. Při realizaci těchto 
částí záměru bude nutné dodržovat pravidla správného technologického postupu, jehož 
posouzení a schválení bude provedeno v rámci územního, popřípadě stavebního řízení 
příslušným stavebním úřadem. 
Obecným požadavkem pro stavební činnost je zabránění úniku oleje a jiných ropných 
produktů ze stavebních strojů.       

Období provozu 
Při provozu všech částí záměru je nutné dodržovat provozní a bezpečnostní postupy.  
Ostatní doporučení pro provoz záměru vycházejí z biologického hodnocení. Při provozu 
odvodnění parkoviště a jiných zpevněných ploch je nutná pravidelná kontrola odlučovače 
lehkých kapalin. Vhodné je také vypracování havarijního plánu pro případ úniku většího 
množství ropných látek na odvodňovaných plochách. Samozřejmé je pravidelné provádění 
chemických analýz zaměřené na cílové látky (ukazatel NEL by bylo vhodné nahradit 
stanovením C10).    
Stejný havarijní plán pro nestandardní stavy a systém pravidelných kontrolních analýz vody 
by měl být vypracován pro ČOV.  
V případě dešťové i splaškové kanalizace musí být učiněna taková opatření, aby se 
minimalizovala možnost vstupu toxických látek do systému. Hrozil by následný úniku do 
recipientu, ale také snížení nebo dokonce ztráta čistící schopnosti ČOV.  

D.V. Charakteristika nedostatk ů ve znalostech a neur čitostí, které se 
vyskytly p ři specifikaci vliv ů  
Není dokonale známo znečištění v recipientu. Kvalitu vody by bylo nutné sledovat celý rok 
pravidelnými rozbory vody. Pro výpočty byly použity data z jednorázové chemické analýzy. 
Také hydrologická data poskytnutá ČHMU jsou vypočítaná, nevycházejí z dlouhodobých 
měření a jsou zatížena relativně velkou chybou.  
 
 

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
 

Záměr nemá variantní řešení. V úvahu přichází pouze možnost provedení nebo tzv. nulová 
varianta - neprovedení záměru nebo jeho částí.    

 

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU 
Oznámení záměru „Systém čištění odpadních vod sportovního areálu HEIpark 
v Tošovicích” v obci Tošovice, investorem je společnost Hein & spol. – keramické závody, 
spol. s r.o., je vypracováno na základě požadavku zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí, v aktuálním znění zákona. V přílohách k zákonu jsou 
vyjmenovány stavby – záměry, u kterých je povinností investora posoudit ve stanoveném 
rozsahu vlivy těchto záměrů na obyvatelstvo a vlivy na životní prostředí, zahrnující vlivy na 
živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu, 
přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky a na jejich vzájemné působení a 
souvislosti. 
Zákon umožňuje seznámení dotčených subjektů a zejména seznámení obyvatelstva se 
záměrem a umožňuje zapojení obyvatelstva v rámci projednání těchto záměrů a jejich 
schválení, popřípadě odmítnutí, resp. stanovení podmínek, za kterých tyto záměry mohou 
být realizovány. 
Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné formě závěry jednotlivých dílčích 
okruhů hodnocení.  

 Předložený záměr je nutné realizovat kvůli návaznosti na aktivity provozované ve 
sportovně-rekreačním areálu HEIpark v Tošovicích. V první řadě se jedná o systém 
odvádění a likvidace splaškových vod. Odpadní vody ze všech staveb v HEIparku budou 
odvedeny na čistírnu odpadních vod s kapacitou 200 ekvivaletních obyvatel. Vzhledem k 
tomu, že  recipient je relativně málo vodný, bylo nutné použít nejmodernější technologie 
čištění odpadních vod pomocí membrán. Po mechanickém předčištění probíhá 
nejdůležitější část procesu - biologické čištění. Poté je nutné odseparovat částice 
aktivovaného kalu vznášející se ve vodním sloupci. V klasickém provedení ČOV se tak děje 
gravitační sedimentací ve velkých dosazovacích nádrží. V případě ČOV v HEIparku je 
použita nová technologie založená na prostupu vody přes membránu s velmi malými póry. 
Odstraní se tak nejen většina zbytků organické hmoty vázané na vločky aktivovaného kalu, 
ale například i valná část bakteriálního znečištění. Zůstávají pouze látky rozpuštěné ve 
vodě. Navíc je ČOV osazena jednotkou k eliminaci fosforu, který je významným 
nutritientem podmiňujícím zvyšování trofie.  

 Výstavba parkovacích míst souvisí s rekonstrukcí příjezdové komunikace a bude sloužit 
k lepší a bezpečnější obslužnosti HEIparku. Spolu s výstavbou parkoviště úzce souvisí 
realizace odvodu dešťových vod nejen z parkoviště, ale také z jiných zpevněných ploch. 
Součástí systému odvádění dešťových vod je i odlučovač lehkých kapalin sloužící 
k záchytu ropných látek, které případně mohou uniknout na odvodňované plochy.  

 Předložený záměr jako celek je nutným doplněním infrastruktury HEIparku a přispěje k jeho 
řádnému a bezpečnému fungování.  

 
 Posuzovaný zám ěr nebude mít výrazný negativní vliv na životní pros tředí.      
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