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ÚVOD 

 

Předkládané Oznámení bylo vypracováno v souladu se zákonem č.100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném 

znění (dále jen zákon).  

 

Důvodem pro vypracování Oznámení je skutečnost, že záměr „SVINOV CENTRUM“ svojí 

dikcí splňuje kritérium stanovené v zákoně o posuzování vlivů na životní prostředí, příloze I., 

kategorii II, bodu 10.6 „Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o 

celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 

parkovacích stání v součtu pro celou stavbu“.  

 

Dle této přílohy tak záměr podléhá zjišťovacímu řízení. Příslušným orgánem státní správy je 

v tomto konkrétním případě Krajský úřad Moravskoslezského kraje. 

 

Svým členěním odpovídá toto Oznámení příloze 3. zákona č.100/2001 Sb. Rozsah zpracování 

jednotlivých kapitol je dán významem, který pro tu kterou posuzovanou složku životního 

prostředí stavba má.  

 

Hodnocený záměr zahrnuje jen jednu variantu technického a technologického řešení. Jiná 

varianta technického a technologického řešení záměru než předkládaná varianta v oznámení 

není investorem uvažována.  
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

 
Název :    SVINOV CENTRUM s.r.o.  

                            

Sídlo :                                     Hradní 27/37 

710 00 Ostrava 

                                       

Zástupce:    Ing. Sylvie Pyszková – jednatelka společnosti 

     tel: 602 744 015 

 

IČ:      278 08 998 

 

DIČ:     CZ278 08 998 
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B. ÚDAJE O ZÁM ĚRU 

B.1. Základní údaje 
 

B.1.1. Název zám ěru a jeho za řazení dle p řílohy č. 1  

 

„SVINOV CENTRUM“ 

 

 

Posuzovaný záměr splňuje kritérium stanovené v zákoně o posuzování vlivů na životní 

prostředí, příloze I., kategorii II, bodu 10.6 „Skladové nebo obchodní komplexy včetně 

nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo 

garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu“. 

 

 

B.1.2. Kapacita (rozsah) zám ěru 

 

Jedná se o výstavbu centra s prostory určenými pro obchodní vybavenost a služby a 

administrativní účely v prostoru mezi Svinovskými mosty a nádražím ČD Svinov – severně od 

současné ulice Peterkova (přílohy 1 a 2). Parkování bude převážně situováno na střechu 

objektu, příjezd na parkoviště bude realizován po kruhových rampách. 

 

Součástí stavebního záměru je vybudování cca 251 parkovacích stání – z toho 177 na střeše 

části budovy (4. nadzemní patro), 48 podél nově navržené ulice Peterkova a 26 pod 

kruhovými rampami. Centrum bude rozděleno na administrativní část, která bude mít 12 

nadzemních podlaží a bude situována v západní části, a obchodní část, která bude situována 

podél ulice Peterkova, která spojuje Svinovské mosty a nádraží ČD. Obchodní část bude 

situovaná ve východní části a bude mít 3 nadzemní podlaží -  ve 4. podlaží bude situováno 

parkoviště.  

 

 

B.1.3. Umíst ění záměru 

 
Kraj: Moravskoslezský 

Obec:  Ostrava (k.ú. Svinov) 
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Pozemky určené k výstavbě se nacházejí v prostoru mezi Svinovskými mosty a nádražím ČD 

Svinov – severně od současné ulice Peterkova. 

 

Pro výstavbu jsou určené pozemky parc. č.  3075/1, 3075/29, 3075/27, 3075/20, 985/2, 985/3 , 

které jsou umístěny podél nově navržené ulice Peterkovy, v severní části katastrálního území 

Svinov (715506).   

                                

                                                                                                 

B.1.4. Charakter zám ěru a možnost kumulace s jinými zám ěry  

 

Jedná se o výstavbu centra s prostory určenými pro obchodní vybavenost a služby a 

administrativní účely v prostoru mezi Svinovskými mosty a nádražím ČD Svinov. V jihozápadní 

části bude situovaná administrativní budova (12. NP), východní část (podél nově navržené 

ulice Peterkova) bude tvořit část obchodní (3. NP). Na střeše obchodní části bude situováno 

parkoviště (177 stání), příjezd na parkoviště bude realizován po kruhových rampách. 

 

Zastavěná plocha stavebního záměru bude činit cca 5 870 m2, obestavěný prostor potom 

148 244 m3. 

 

Podél nové zástavby bude vystavěna nová ulice Peterkova. Podél celé nově plánované 

komunikace jsou navržena kolmá parkovací stání (48). Za prostorem parkovacích stání bude 

realizováno pěší propojení Svinovských mostů a nádraží ČD. Centrum bude dopravně 

napojeno z jihu ze stávající ulice Peterkova.  

 

S provozem centra Svinov bude spojen zvýšený pohyb osobních i nákladních vozidel 

(zásobování) v okolí na příjezdových komunikacích. S tím souvisí také očekávaný mírný 

nárůst hlukového a emisního zatížení v lokalitě. Zejména s etapou výstavby je spojena 

zvýšená prašnost a zhoršené rozptylové podmínky. Tato situace bude ale pouze dočasná a 

plně reverzibilní. Lze také očekávat mírné zhoršení rozptylové situace v lokalitě v rámci 

provozu centra díky provozu vozidel. Centrum bude napojeno na centrální zdroj vytápění – 

nebudou zde instalovány žádné plynové spalovací jednotky. 

 

V současné době nejsou zpracovatelům známy žádné další záměry, které by byly v zájmovém 

území stavby plánovány k realizaci současně s posuzovaným záměrem, mimo záměr 

„Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa“, a které by tak mohly přechodně 

přispět k navýšení negativního vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví v období výstavby. 
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Posuzovaný záměr je v souladu s územním plánem města Ostravy (příloha 5). Možný 

významný vliv stavby na území soustavy NATURA 2000 byl orgánem ochrany přírody 

vyloučen (příloha 6). 

 

 

B.1.5. 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 

 

Účelem výstavby centra Svinov je rozšířit nabídku obchodních aktivit a služeb a vytvořit nové 

administrativní jednotky ve velice frekventované části Svinova – mezi Svinovskými mosty a 

nádražím ČD. Stavební záměr tak bude navazovat na stavební řešení přednádražního 

prostoru a jeho hlavním cílem bude vylepšit současný stav prostoru mezi Svinovskými mosty a 

nádražím ČD, které denně odbaví cca 25 000 cestujících, z nichž většina použijí jako nástupní 

stanici zastávku MHD Svinovské mosty. Současný stav je značně kritický, jelikož spojovací 

úsek Svinovksých mostů a nádraží ČD je široký pouze cca 4m. Součástí stavebního záměru je 

také zlepšení tohoto stavu – usnadnění a zkvalitnění průchodu v této velice frekventované 

části Svinova.   

 

Stavební záměr je v souladu s platným územním plánem města Ostravy. Plocha určena 

k realizaci stavebního záměru je vedena jako plocha s funkcí „Občanská vybavenost“ (viz 

příloha 5). 

 

Řešené území se nachází v Ostravě – Svinově (k.ú. Svinov), v těsném sousedství železniční 

stanice Ostrava – Svinov. Místo je důležitým dopravním uzlem, kde se střetává a funkčně 

doplňuje několik typů dopravy: vlaková, tramvajová, městská i příměstská autobusová 

doprava, individuální automobilová doprava a neméně důležitá pěší a cyklistická doprava. 

 

Stavební záměr je navržen pouze v jedné variantě. 

  

 

 

 

 



SVINOV CENTRUM 

 

                                                                                                        Oznámení dle přílohy 3 zákona  100/2001 Sb. 

Ecological Consulting a.s. 

www. ecological.cz 

 

                                                                                                                                      11 

B.1.6. Stru čný popis technického a technologického řešení záměru 

 

Urbanistické řešení 

Dokumentace řeší zástavbu přímého pěšího tahu mezi Svinovskými mosty a nádražím ČD v 

ploše od stávajícího „plata“ (včetně jeho plochy) po novou ulici Peterkovu, která je vedena 

podél kolejiště ČD. 

Prostor od stávajícího plata směrem k ulici Bílovecké není součástí předkládaného záměru. 

 

Na pozemku určeném pro zástavbu se nachází tzv. „plato“. Dvoupodlažní železobetonová 

konstrukce s ocelovou nástavbou bude odstraněna před zahájením této stavby, V objektu 

„plata“ se nachází trafostanice, pro kterou bude nalezen prostor v novém objektu. 

 

Pro zástavbu jsou vymezené pozemky 3075/1, 3075/29, 3075/27, 3075/20, 985/2, 985/3 , 

které jsou umístěny podél nově navržené ulice Peterkovy a pod stávajícím „platem“. Tyto 

pozemky vytváří pruh podél oplocení kolejiště ČD mezi Svinovskými mosty a Nádražím ČD. 

 

Dopravní obslužnost území 

Podél nové zástavby je projektována nová ulice Peterkova, která směrem k objektu má podél 

skoro celé komunikace kolmá parkovací stání a za nimi je umístěno pěší propojení 

Svinovských mostů a nádraží ČD. Tzn. že odtud dopravně napojit objekt nelze. Jedinou 

možností je napojení vstřícnou křižovatkou z ulice Peterkovy jižně od objektu, kde jsou dnes 

napojeny zakládací garáže umístěné u ulice Bílovecké. Pojížděný stávající chodník podél 

Svinovských mostů, jižně od nich, bude využít občasně pro údržbu trafostanice a výměníkové 

stanice umístěné na severozápadním okraji objektu. 

 

Provozní vazby 

Pro umístění objektu a jeho tvarování jsou určující provozní vazby jednotlivých provozů v 

novém objektu mezi sebou i vně na přístup zákazníků, zaměstnanců, určující směr pěšího 

tahu, zásobování objektu, parkovaní osobních vozidel a pod. 

 

Orientace k hlavním p ěším tah ům 

Hlavním pěším tahem, který určuje organizaci celého prostoru, je pěší propojení mezi 

Svinovskými mosty a nádražím ČD. Vzhledem k tomu, že dnes odbaví Svinovské nádraží 

denně cca 25 000 cestujících a většina z nich použijí jako nástupní stanici na odjezd MHD 

zastávku Svinovské mosty, je tento pěší tah v délce cca 220 m velice vytížený. Dnešní stav je 

kritický. Jedná se o cca 4m široký asfaltový pruh, který stoupá z terénu po náspu na úroveň 
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cca 6 m nad terén a je napojen do příčné chodby dvěma ocelovými lávkami. Toto řešení 

navrhuje kvalitní a zajímavý pěší spoj Svinovských mostů a nádraží ČD. 

 

Náplň objektu 

Pro celkové urbanistické řešení je důležitá i náplň objektu. Zde jsou to ve třech nadzemních 

podlažích (po příčnou chodbu Svinovských mostů) obchodní vybavenost a služby, které jsou 

součástí hlavního pěšího tahu, parkovací místa na střeše obchodního objektu a v části 

západní administrativní provozy ve vyšších podlažích.  

 

Změna charakteru p řestupního uzlu Svinovské mosty 

Pro toto řešení objektu byl samozřejmě rozhodující i nový charakter přestupního uzlu 

Svinovské mosty. Současný stav neumožňuje přístup imobilních občanů a dětských kočárků 

na zastávky autobusů na mostech a na zastávky tram jen výtahy, které jsou v odsunuté poloze 

(na konci zastávek), hygienicky nevyhovující. Přestup na zastávky autobusů na terénu 

(západním směrem) se děje pouze po schodištích z výšky cca 11 m na terén. Rekonstrukce 

přestupního uzlu umožní přístup na všechny zastávky na mostech schodišti, eskalátory a 

výtahy a přestup na zastávky bus na terénu se dějí pod Svinovskými mosty v krytém prostoru. 

Na toto řešení objekt samozřejmě reaguje a pomáhá překonat pěším vzdálenost Svinovských 

mostů od nádraží ČD. Veškeré veřejné prostory objektu jsou přístupné imobilním občanům 

 

 

Dopravní řešení 

Pro dopravní řešení jsou rozhodující dvě základní danosti v území:  

- pěší propojení Svinovských mostů a nádraží ČD 

- provozní napojení objektu vstřícnou křižovatkou na ul. Peterkovu od zastávek bus 

v přednádraží 

 

Pěší propojení Svinovských mostů a nádraží ČD po terénu je zde řešeno chodníkem šířky 

8 m, který je krytý konstrukcí objektu skoro v celé délce – 180 m. Na tento „chodník“ navazuje 

na západní straně souvislá řada obchodní vybavenosti se schodišti a výtahy do dalších 

podlaží. Na straně východní je podél chodníku komunikace Peterkova s parkovacími stáními. 

Ze Svinovských mostů k nádraží ČD je možno projít i v 1. a 2. patře nového objektu. Tato 

podlaží jsou kromě zmiňovaných výtahů propojena na okrajích eskalátory a schodišti. 

 

Provozní napojení objektu z ulice Peterkovy z jižní strany umožní zásobování obchodní části 

objektu zásobovací komunikací, která prochází pod administrativní částí. V přízemí 
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administrativního objektu je umístěno parkoviště administrativy o kapacitě 26 stání a strojovna 

skrápěcího protipožárního zařízení. Západně je řešen příjezd rampami na střechu objektu -  

parkingu o kapacitě cca 177 stání. Na východní straně podél ulice Peterkovy je umístěno 48 

stání. Celková kapacita stání je celkem 251 stání. Dle stupně automobilizace a vzhledem 

k umístění objektu a na základě ploch prodejních a kancelářských byla spočítána potřeba 249 

stání. Návrh tuto potřebu splňuje. Navíc, jako rezerva, je možno počítat s patrovým 

zakladačovým parkingem u ulice Bílovecké o kapacitě cca 100 vozidel. 

 

 

Provozní a architektonické řešení 

V rámci této studie bylo prověřeno několik variant, kde byl objekt řešen jako monoblok. 

Specifika umístění, dopravní obsluhy,náplň objektu a její provozní náležitosti byly rozhodující 

pro řešení, které odděluje provoz administrativy od obchodní části. Obchodní část kopíruje 

horizontální provoz pěších mezi Svinovskými mosty a nádražím ČD a umožňuje ho ve třech 

podlažích od terénu až po úroveň příčné chodby Svinovských mostů cca 6m nad terénem. 

Navíc na délku objektu cca 180 m je výškový rozdíl terénu cca 2,5m. Administrativní část je 

řešena spíše vertikálně v západní části, kde se pozemek rozšiřuje směrem k ulici Bílovecké. 

Administrativní objekt má celkem 12 nadzemních podlaží pro kancelářské prostory slouží 

horních 7 podlaží. 

 

Na terénu jsou provozovny přístupné z pěšího chodníku, ve druhém podlaží jsou prodejny 

přístupné z chodby, která je prosklená východním směrem - nad pěším tahem s výhledem na 

ulici Peterkovu a trať ČD s dálnicí v pozadí. Ve 3. podlaží je vytvořena střední chodba s 

horním osvětlením a provozovny jsou umístěny po obou jejích stranách. Tato úroveň je 

propojena s příčnou chodbou přestupního uzlu Svinovské mosty ve výšce cca 6m nad 

terénem. Toto podlaží na opačné straně směrem k nádražní budově je ukončeno restaurací s 

terasou. Tato tři podlaží jsou propojena s terénem ve svých třetinách dvěma schodišti a 

výtahy. 

 

Administrativní budova je umístěna na západním okraji objektu má do obchodní části 

integrovanou vstupní halu, která navazuje na jeden komunikační uzel budovy. V úrovni 

parkoviště na střeše objektu jsou přístupny oba komunikační uzly. Mezi komunikačními uzly 

jsou umístěny wc a čaj. kuchyňky zaměstnanců. Ve 12.NP jsou umístěny strojovny 

klimatizace. Parking na střeše objektu je doplněn kontejnery se stromy. Na jednotlivá patra lze 

umístit velkoprostorové kancelářské prostory i buňkové kanceláře pomocí montovaných 
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příček. Pro elektro rozvody a datové sítě je určen prostor v horní vrstvě podlahy. V podhledech 

jsou umístěny rozvody čerstvého vzduchu i klimatizační jednotky. 

 

Vzhledem k velmi rušnému prostředí - v těsné blízkosti jsou - komunikace 28. října (Ostrava-

Poruba), železniční trať s nádražní budovou, komunikce Peterkova s autobusovou dopravou, 

komunikace Bílovecká - propojení na dálnici a v neposlední řadě i dálnice D47 je celý objekt 

klimatizován s pevným zasklením. Před tímto zasklením dvojsklem je umístěn na straně jižní a 

západní předsazený stínící rošt. V celém objektu jsou umístěny interiérové žaluzie.  

 

Architektonické řešení celého objektu je založeno na kontrastu horizontálního obchodního 

objektu s vertikálním objektem administrativy a vychází z podmínek, daných územím. 

Položením obchodní části ve směru hlavního tahu Svinovské mosty - nádraží ČD se zkulturní 

přístup k vlakovému nádraží. Akceptace na jihozápadním okraji horizontální hmoty 11-ti 

podlažní adm. budovou umožní zachytit průhled od zastávek bus v přednádražním prostoru. 

Směrem k ulici Bílovecké je obchodní část objektu posazena ve střední části na hranu 

pozemku, takže tato část je bez otvorů. Směrem k jižnímu a severnímu okraji je objekt již 

opatřen otvory. Na východní straně tvoří 3. NP obchodní části krytí pěšího tahu Svinovské 

mosty - nádraží ČD, které je ukončeno na hraně parkovacích stání řadou šikmých podpěrných 

sloupů.. Dva z těchto sloupů jsou umístěny i na jižní straně objektu, kde se předpokládá 

nástup od nádraží ČD. Celkové tvarosloví vyjadřuje význam a umístění objektu. Jedná se o 

objekt v dopravním prostředí, kde je hlavním prvkem pohyb. Šikmé stěny objektů evokují 

pohyb, i mimoběžné členění fasád (vnitřního a vnějšího pláště) uvádí jinak klidné fasády do 

pohybu. Při pohybu pozorovatele se mění tvář objektu, průhledy a rozdílné tváře domu. Okolí 

domu je plné pohybu, dopravy, kde na zeleň zůstalo jen málo místa. Severně od objektu jsou 

umístěny tzv. Svinovské mosty s přestupním uzlem - zde je komunikace  se zastávkami na 

tramvaj a autobus vyzdvižena až do 11ti metrové výšky nad terén. Do této výšky je na objektu 

Svinov centra vyzdviženo parkoviště a zeleň. Jednostranná alej mezi drážním tělesem a ulicí 

Peterkovou je částečně  zopakována na obchodním objektu po jeho okrajích. 

 

Průchod objektem je možný ve třech podlažích. V přízemí - na terénu stoupáme od severního 

východu z nádraží ČD směrem ke Svinovským mostům tento chodník má šířku 8m a je na 

straně západní lemován obchody nového objektu. Na straně východní k němu přiléhá 

parkoviště a komunikace Peterkova, u přestupního uzlu je za „V“ sloupy umístěna zastávka 

autobusů. Tímto chodníkem se dostaneme pod Svinovské mosty do přestupního uzlu a odtud 

se dostaneme na všechny zastávky tramvají a autobusů na Svinovských mostech. Můžeme 

zvolit i cestu vnitřkem objektu. Dostaneme se do něj hned za přechodem od severního 
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pochodu nádraží ČD a eskalátorem a schodištěm se dostaneme do 2. NP. Zde procházíme 

z jedné strany prosklenou chodbou s výhledem na přístupový chodník a ulici Peterkovu a 

kolejiště ČD. Na druhé straně chodby jsou prodejny, ve střední části jsou umístěny pulty 

občerstvení (fastfood). Chodba je zakončená průhledem do prodejny potravin v přízemí a 

schodištěm a eskalátory do vyššího patra – na úroveň příčné chodby přestupního uzlu.  

Do 3. NP se dostaneme eskalátory a schodištěm umístěnými u eskalátorů a schodů z terénu. 

Ve 3.NP nás čeká široký komunikační prostor, který je z obou stran obklopen obchodní 

vybaveností. Tento koridor je prosvětlen střešními světlíky. Restaurace s terasou je umístěna 

v tomto podlaží v jižní části s výhledem na nádraží ČD. 

 

Konstrukčně je objekt navržen v ocelobetonu se základním rozponem 8.1 x 8,1 m, který je nad 

průchozí částí zvětšen až na 10m s konzolou 4m. Na tento rozpon se předpokládá tl. stropní 

konstrukce cca 30 cm, podlahy budou tvořit cca 15 cm a pro akustický podhled, který skrývá 

rozvody klimatizace, případně instalace se předpokládá v tl cca 55 cm. Konstrukční výška 

kanceláří je tedy 400 cm při světlé výšce 3metry. Obchodní prostory ve 3.np mají světlou 

výšku 360 cm, prostory ve 2.np světlou výšku 270 cm a přízemí má světlou výšku proměnnou 

od 300 cm do 470 cm vzhledem ke svažitosti terénu a nutností bezbarierového přístupu z 

pěšího tahu do jednotlivých obchodních ploch. Zavětrování objektu je tvořeno komunikačními 

jádry a vetknutými „V“ sloupy v přízemí objektu.  

 

Elektroinstalace: V objektu je navržena trafostanice se třemi kobkami (jedna je součástí 

Svinovských mostů, dvě slouží pro tento objekt, přívod VN je od východu podél schodišťové 

věže přestupního uzlu. 

 

Slaboproud: Je natažen z kabelovodu, který bude v rámci Revitalizace přednádražního 

prostoru umístěn podél ulice Peterkovy. 

 

Zásobování teplem: V objektu je umístěna předávací stanice tepla, parovod je podél 

schodišťové věže napojen na stávající podzemní vedení. 

 

Vodovod: Napojení na řad je provedeno na jižním okraji objektu přes vodovodní šachtu do 

přízemí objektu, kde je umístěna i tlaková stanice vody. 

 

Kanalizační přípojky jsou vedeny podél objektu a napojeny na odlučovače ropných látek a 

tuků a napojeny na stávající kanalizaci v ulici Peterkové. Stávající kanalizace, které jsou 

umístěny pod dnešním platem budou umístěny do kolektoru přibližně ve stejné trase. 
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Všechny sítě budou koordinovány s akcí Revitalizace přednádražního prostoru Svinov - 

II.etapa (Svinovské mosty). 

 

 
 
B.1.7. Předpokládaný termín zahájení realizace a jeho dokon čení 

 
Zahájení stavby:  09/2009 

Dokon čení stavby:  06/2011        

 

 
B.1.8. Výčet dot čených územn ě správních celk ů 

 
• Kraj:    Moravskoslezský 

• Obec:   Ostrava (k.ú. Svinov) 

 

 

B.1.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst. 4 a sprá vních ú řadů, které 

budou tato rozhodnutí vydávat 

 

V první fázi povolování posuzovaného záměru bude nutné zajistit některá individuální správní 

akty, resp. rozhodnutí, mezi kterými (mimo závěru zjišťovacího řízení podle ustanovení §7 

zák.č. 100/2001 Sb.) lze (po upřesnění) jmenovat zejména doklady, uvedené v tabulce č.3. 

 

Tab. 1.  Potřeby rozhodnutí/stanovisek správních úřadů 

Název aktu Ustanovení, právní předpis Správní úřad 

Územní rozhodnutí, event. 

územní souhlas 

§§92, 96 zák.č.183/2006 Sb. Obecný stavební úřad 

V případě potřeby schválení 

havarijního plánu 

§39 zák.č. 254/2001 Sb. Vodoprávní úřad 

V případě potřeby povolení ke 

kácení dřevin 

§8 zák.č. 114/1992 Sb. Orgán ochrany přírody (Obecní 

úřad) 

V případě potřeby (v období 

výstavby) povolení k nakládání 

s nebezpečnými odpady 

§16 zák.č. 185/2001 Sb. Krajský úřad 

Stavební povolení §115 zák.č. 183/2006 Sb. Obecný stavební úřad 
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Název aktu Ustanovení, právní předpis Správní úřad 

V případě potřeby Kolaudační 

souhlas  

§122 zák.č. 183/2006 Sb. Obecný stavební úřad 

Podle potřeby další 

rozhodnutí/vyjádření 

podle speciálních předpisů 

(zák.č. 254/2001 Sb., zák.č. 

13/1997 Sb., zák.č.86/2002 Sb.) 

Speciální stavební úřady 

(vodoprávní úřad, silniční 

správní úřad) a další orgány 

 
 
 

B.2. Údaje o vstupech 
 
B.2.1. Zábor p ůdy 

 

Pro zástavbu jsou vymezeny pozemky 3075/1, 3075/29, 3075/27, 3075/20, 985/2, 985/3, které 

jsou umístěny podél nově navržené ulice Peterkovy a pod stávajícím „platem“. Tyto pozemky 

vytváří pruh podél oplocení kolejiště ČD mezi Svinovskými mosty a Nádražím ČD a jsou 

vedeny v kategorii „ostatní plocha“. 

 

Realizace záměru „SVINOV CENTRUM“ sebou nepřinese zásah do zemědělského půdního 

fondu (ZPF) ani do lesního půdního fondu (LPF). 

 

Ochranná pásma 

Stavba je svou částí situována v ochranném pásmu dráhy. Ochranné pásmo dráhy tvoří 

prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou u 

dráhy celostátní a u dráhy regionální 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 

30 m od hranic obvodu dráhy (z.č.51/64 Sb.). Obvod dráhy u celostátní dráhy a u regionální 

dráhy je vymezen svislými plochami vedenými hranicemi pozemků, které jsou určeny pro 

umístění dráhy a její údržbu (viz. zákon č.266/1994).  

 

Stavbou nedojde k dotčení a úpravě silničního ochranného pásma, neboť dotčené 

komunikace jsou situovány v souvisle zastavěném území (intravilánu), kde ochranné pásmo 

není definováno. 
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Ochranná pásma inženýrských sítí  

Souhrnně platí, že ochranná a bezpečnostní pásma inženýrských sítí a komunikací jsou dána 

příslušnými normami a obecně technickými požadavky na výstavbu a budou výstavbou 

respektována. Tato činí: 

 
• ochranné pásmo křižujících elektrických vedení  je: 

o 10 m u venkovních vedení vn (od krajního vodiče) 

o 15 m u venkovních vedení o napětí 60 - 110 kV 

o 20 m u venkovních vedení o napětí 110 - 220 kV 

o 25 m u venkovních vedení o napětí 220 - 380 kV 

U kabelových vedení je ochranné pásmo 1 m od krajního kabelu. 

• ochranné pásmo plynovod ů 

o u vtl. plynovodů a přípojek je pásmo na každou stranu 20 m od osy plynovodu 

(profil max. 250mm) - resp. 40 m (u větších profilů) 

o u středotlakých plynovodů a přípojek ve volném terénu a nezastavěném území 

10 m 

o pro nízkotlak není ochranné pásmo stanoveno 

• u  vodovod ů a kanalizací   pro veřejnou potřebu činí ochranné pásmo v běžných 

případech 1,5 až 2,5 m od okraje potrubí (zák.č. 274/2001 Sb.) 

 

 

Ostatní ochranná pásma 

Území v těsné blízkosti řeky Odry je zařazeno mezi chráněná území pro navrženou trasu 

průplavu Dunaj – Odra – Labe. Podle územního plánu města Ostravy zájmová lokalita v tomto 

chráněném území neleží. 

 

Jižní polovina zájmového území patří podle údajů ze Základní vodohospodářské mapy ČR 

(15-43 Ostrava) do záplavového území řeky Porubky. Před vydáním stavebního povolení 

požádá stavebník vodoprávní úřad, Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města 

Ostravy o vydání souhlasu k této stavb ě dle § 17, odst. 1, písm. c) a e), zákona č. 254/2001 

Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

Zájmová lokalita stavby se nachází v chráněném ložiskovém území, v dobývacím prostoru 

Mariánské Hory I, a to na hořlavý plyn. Ke stavební činnosti je proto třeba následně doložit 

stanovisko orgánu , který je dle horního zákona pověřen evidencí a ochranou tohoto 

chráněného ložiskového území – v našem případě se jedná o OKD, a.s.., IMGE, o.z. 
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B.2.2. Odběr a spot řeba vody 

 

Odběr vody lze předpokládat jak ve fázi výstavby (vlastní stavba, zkrápění staveniště apod.) 

tak v období provozu. Odběr vody v průběhu stavby bude záviset na momentální potřebě. 

Pitná voda pro potřeby stavebníků bude zajišťována obvyklým způsobem a neměla by ovlivnit 

dodávky pitné vody pro obyvatelstvo v okolní zástavbě. 

 

Zájmovým územím je veden stávající rozvod pitné vody DN 150, a to ulicí Bíloveckou. Z něj je 

provedeno do ulice Peterkova zokruhování DN 80, s návaznou trasou DN 100, která se větví 

na DN 80 a na DN 100. Větev DN 80 je pak vedena podél výpravní budovy a na jejím konci je 

zakončena. Druhá větev DN 100 dnes pokračuje na druhou stranu k ulici Opavská, podél 

stávajícího přístupového plata. V zájmovém území bude napojení objektů na zdroje pitné vody 

řešeno současně se zamýšlenou zástavbou. 

 

Zásobování objektu v období provozu bude provedeno pitnou vodou z veřejného vodovodního 

řádu, který je v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Předpokládaná 

denní potřeba vody představuje 55,0 m3/den. 

 

 
B.2.3. Energetické zdroje 
 
Nároky na tepelnou energii 

Zdrojem tepla bude horkovodní topné medium ze sítě CZT. Přípojka k objektu bude řešena 

v rámci venkovních sítí.Bude zavedena do prostoru vyčleněnému jako strojovna – předávací 

stanice.Předpokládá se použití balené stanice s integrovaným ohřevem TUV , s menší  

akumulační nádrží pro teplou vodu.Vzhledem k velké plošné rozloze  nízkopodlažního a 

výškového objektu bude výhodné zřídit samostatné  předávací stanice pro každý z objektů a 

přívod primárního media řešit venkovními sítěmi. 

Vytápění bude teplovodní, u komerčního objektu  s obchody a prosklenou fasádou možno 

uvažovat s podlahovým vytápěním, u výškového, administrativního objektu bude výhodné 

navrhnout systém parapetních fan-coilů se čtyřtrubkovým rozvodem, který umožní vytápění a 

přepnutím chlazení obvodové části výškové budovy. Zřízené strojovny vzduchotechniky budou 

zároveň strojovnami chlazení a vytápění s rozdělovači,cirkulačními čerpadly, vyrovnávacími 

nádobami, rozvaděči měření a regulace. 
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Nároky na elektrickou energii 

Součástí projektu je elektroinstalace osvětlení, zásuvek, motorická instalace, slaboproudá 

instalace strukturované kabeláže a jednotného času, hromosvod a měření a regulace, 

v objektu „SVINOV CENTRUM“.  

 

Instalovaný výkon představuje 2 111 kW (výpočtové zatížení 1370 kW). Celková roční 

spotřeba elektrické energie při 3 000 hod/rok činí 4 110 MWh. 

 

Zásobování objektu elektrickou energií budou zajišťovat dva tranformátory 1 000 kVA, které 

budou umístěny v trafostanici „plato“. 

 

 

B.2.4. Surovinové zdroje 

 
V rámci realizace budou na výstavbu objektu „SVINOV CENTRUM“ používány více méně 

běžné materiály a suroviny v rozsahu a sortimentu obvyklém pro srovnatelné stavby, a to 

zejména: 

- drcené kamenivo, štěrkopísek a asfalt pro konstrukci vozovek, 

- kamenivo a štěrkopísek pro betonové konstrukce, 

- železobetonová a ocelová konstrukce, 

- izolace, 

- sklo a plasty, 

- běžné stavební hmoty (cement, vápno, cihly, písek) atd. 

 

Všechny používané materiály budou splňovat požadavky na zdravotní nezávadnost. 

V současné době nelze určit objem ani specifikaci materiálů, které budou použity pro 

výstavbu.  

 

 

B.2.5. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

 

Doprava v období výstavby 

V období realizace záměru budou kladeny zvýšené nároky na dopravní infrastrukturu, 

především ve spojení s odstraňováním odpadů a dovozem materiálu potřebným na stavbu. 

Nárůst dopravy na přilehlých komunikacích, který bude způsoben dovozem a odvozem 

materiálu pro výstavbu objektů a ze stavby, bude časově omezen pouze na dobu výstavby. 
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Tato se předpokládá cca 22 měsíců. Pro transport materiálu bude využito převážně stávajících 

komunikací. 

 

Doprava v období provozu 

Pěší propojení Svinovských mostů a nádraží ČD po terénu je řešeno chodníkem šířky 8 m, 

který je krytý konstrukcí objektu skoro v celé délce – 180 m. Na tento „chodník“ navazuje na 

západní straně souvislá řada obchodní vybavenosti se schodišti a výtahy do dalších podlaží. 

Na straně východní je podél chodníku komunikace Peterkova s parkovacími stáními. Ze 

Svinovských mostů k nádraží ČD je možno projít i v 1. a 2. patře nového objektu. Tato podlaží 

jsou kromě zmiňovaných výtahů propojena na okrajích eskalátory a schodišti. 

 

Provozní napojení objektu z ulice Peterkovy z jižní strany umožní zásobování obchodní části 

objektu zásobovací komunikací, která prochází pod administrativní částí. V přízemí 

administrativního objektu je umístěno parkoviště administrativy o kapacitě 26 stání a strojovna 

skrápěcího protipožárního zařízení. Západně je řešen příjezd rampami na střechu objektu -  

parkingu o kapacitě cca 177 stání. Na východní straně podél ulice Peterkovy je umístěno 48 

stání. Celková kapacita stání je celkem 251 stání. Dle stupně automobilizace a vzhledem 

k umístění objektu a na základě ploch prodejních a kancelářských byla spočítána potřeba 249 

stání. Návrh tuto potřebu splňuje. Navíc, jako rezerva, je možno počítat s patrovým 

zakladačovým parkingem u ulice Bílovecké o kapacitě cca 100 vozidel. 

 

Ostatní infrastruktura  

Navrhovaný objekt bude napojen na stávající inženýrské sítě (voda, kanalizace, elektrická 

energie, zásobování teplem), které jsou vedeny zájmovou lokalitou nebo v její těsné blízkosti. 

 

 

 

B.3. Údaje o výstupech 
 
B.3.1. Emise  

 

Období výstavby 

Stacionární zdroje znečišťování ovzduší 

Staveniště bude v době výstavby plošným zdrojem znečištění ovzduší prašností. Zde je 

nezbytné provést především technická a organizační opatření k její minimalizaci. Pro etapu 

výstavby je nutné dodržení následujících opatření: 



SVINOV CENTRUM 

 

                                                                                                        Oznámení dle přílohy 3 zákona  100/2001 Sb. 

Ecological Consulting a.s. 

www. ecological.cz 

 

                                                                                                                                      22 

1. při terénních pracích je třeba, aby veškerý používaný materiál byl vlhký (měl by být 

zkrápěn) 

2. místa nakládky materiálu na přepravní vozidla by měla být buď zpevněná nebo 

pravidelně zkrápěna a uklízena tak, aby nedocházelo vlivem pojezdů k víření 

prachových částic 

3. komunikace, po kterých bude prováděn přesun stavebního materiálu by měly být 

pravidelně zkrápěny a uklízeny a to alespoň jednou denně 

 

Vzhledem k výše uvedenému a při dodržení výše uvedených opatření lze konstatovat, že 

dočasné zhoršení emisní situace v lokalitě bude akceptovatelné.  

 

 

Mobilní zdroje znečištění ovzduší 

Mobilními zdroji znečištění ovzduší budou po dobu výstavby automobily a stavební 

mechanismy. V rámci výstavby se předpokládá aktivita běžných stavebních mechanismů – 

bagry, scrapery, nakladače, nákladní automobily, hutnící mechanizmy, válce apod. Pro 

kompletaci hal budou využity zásobovací vozidla, vlastní kompletace bude probíhat pomocí 

autojeřábů. Dále se počítá s nasazením autodomíchávačů a čerpadel na beton. 

 

 

Období provozu 

Bodové zdroje znečišťování ovzduší 

Zdrojem tepla bude horkovodní topné medium ze sítě CZT. Přípojka k objektu bude řešena 

v rámci venkovních sítí.Bude zavedena do prostoru vyčleněnému jako strojovna – předávací 

stanice.Předpokládá se použití balené stanice s integrovaným ohřevem TUV , s menší  

akumulační nádrží pro teplou vodu.Vzhledem k velké plošné rozloze  nízkopodlažního a 

výškového objektu bude výhodné zřídit samostatné  předávací stanice pro každý z objektů a 

přívod primárního media řešit venkovními sítěmi. 

Vytápění bude teplovodní, u komerčního objektu  s obchody a prosklenou fasádou možno 

uvažovat s podlahovým vytápěním, u výškového, administrativního objektu bude výhodné 

navrhnout systém parapetních fan- coilů se čtyřtrubkovým rozvodem, který umožní vytápění a 

přepnutím chlazení obvodové části výškové budovy. Zřízené strojovny vzduchotechniky budou 

zároveň strojovnami chlazení a vytápění s rozdělovači,cirkulačními čerpadly, vyrovnávacími 

nádobami, rozvaděči měření a regulace. 
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Stacionární a mobilní zdroje – doprava 

Ke zjištění příspěvku výstavby objektu „SVINOV CENTRUM“  k aktuální imisní a emisní situaci 

byla vypracována rozptylová studie (EKOME, spol. s r.o., 2008), která je součástí příloh.  

 

Pro výpočet nového stavu, byla zohledněna doprava na Peterkově ulici a na komunikacích a 

parkovištích polyfunkčního objektu. Současný stav nemohl být vypočten, protože Peterkova 

ulice se buduje nová, a jako samostatný projekt a bude dokončena současně s polyfunkčním 

objektem. 

Pro výpočet emisí z automobilů byl použit program MEFA, pomocí kterého byly vypočteny 

emise pro PM10, NOx a benzen. 

 

Pro výpočet stavu po realizaci záměru, byly zohledněny tyto zdroje: 

- Peterkova ulice 

- komunikace polyfunkčního domu 

- parkoviště administrativy 

- střešní parkoviště 

- parkoviště podél ulice Peterkovy 

 

V následujících tabulkách jsou uvedeny emise a počty vozidel v jednotlivých úsecích. 

 

Tab. 2. Znečišťující látky emitované zdrojem – Peterkova ulice  
(jižní část po odbočku k administrativní části) 

 jednotky 
Těžké nákladní 

vozidla 
Osobní 
vozidla 

Celkem 

Počet vozidel ks/h 6 58 64 

g/km/h 3,9 2,0 6 
Emise PM10 t/rok/100m 0.0019 0.0009 0.0028 

g/km/h 60 38 98 
Emise NOx t/rok/100m 0.0287 0.0184 0.0471 

g/km/h 0,2 0,8 1 
Emise Benzenu 

t/rok/100m 0.0001 0.0004 0.0005 
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Tab. 3. Znečišťující látky emitované zdrojem – komunikace a parkoviště  
administrativy a zásobování 

 jednotky 
Těžké nákladní 

vozidla 
Osobní 
vozidla 

Celkem 

Počet vozidel ks/h 6 7 13 

g/km/h 27 0,7 27 
Emise PM10 t/rok/100m 0.0128 0.0003 0.0131 

g/km/h 368 6,4 375 
Emise NOx t/rok/100m 0.1768 0.0031 0.1799 

g/km/h 1,1 0,5 2 
Emise Benzenu 

t/rok/100m 0.0006 0.0002 0.0008 

 

Tab. 4. Znečišťující látky emitované zdrojem – komunikace a střešní parkoviště 

 jednotky 
Osobní 
vozidla 

Celkem 

Počet vozidel ks/h 38 38 

g/km/h 3,6 4 
Emise PM10 t/rok/100m 0.0017 0.0017 

g/km/h 35 35 
Emise NOx t/rok/100m 0.0166 0.0166 

g/km/h 2,2 2 
Emise Benzenu 

t/rok/100m 0.0012 0.0012 

 

 

Tab. 5. Znečišťující látky emitované zdrojem – Peterkova ulice  
(od odbočky k administrativní části) 

 jednotky 
Osobní 
vozidla 

Celkem 

Počet vozidel ks/h 13 13 

g/km/h 0,4 0,4 
Emise PM10 t/rok/100m 0.0002 0.0002 

g/km/h 8,6 9 
Emise NOx t/rok/100m 0.0041 0.0041 

g/km/h 0,2 0,2 
Emise Benzenu 

t/rok/100m 0.0001 0.0001 
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Tab. 6. Znečišťující látky emitované zdrojem – parkoviště podél Peterkovy ulice 

 jednotky 
Osobní 
vozidla 

Celkem 

Počet vozidel ks/h 13 13 

g/km/h 1,2 1 
Emise PM10 t/rok/100m 0.0006 0.0006 

g/km/h 12 12 
Emise NOx t/rok/100m 0.0057 0.0057 

g/km/h 0,9 1 
Emise Benzenu 

t/rok/100m 0.0004 0.0004 

 

Tab. 7. Znečišťující látky emitované zdrojem – Peterkova ulice  
(od parkoviště k Bílovecké ulici) 

 jednotky 
Osobní 
vozidla 

Celkem 

Počet vozidel ks/h 13 13 

g/km/h 0,4 0,4 
Emise PM10 t/rok/100m 0.0002 0.0002 

g/km/h 8,6 9 
Emise NOx t/rok/100m 0.0041 0.0041 

g/km/h 0,2 0,2 
Emise Benzenu 

t/rok/100m 0.0001 0.0001 

 

 

Výsledky rozptylové studie 

Hodnoty dále používaných imisních limitů jsou uvedeny v následující tabulce. 
 

Tab. 8. Imisní limity 

Znečišťující látky Doba průměrování 
Imisní limit 

[µg/m3] Počet překročení 

24 hodin 501) 35 
PM10 1 kalendářní rok 401) - 

1 hodina 2001) 18 
NO2 1 kalendářní rok 401) - 

- - - 
NOx 1 kalendářní rok 302) - 

- - - 
Benzen 

1 kalendářní rok 51) - 
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Zdroj imisních limitů: 

1) nařízení vlády č. 597/2006 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, 

hodnocení a řízení kvality ovzduší (část A imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí) 

2) nařízení vlády č. 597/2006 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, 

hodnocení a řízení kvality ovzduší (část B imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace) 
 
 

V následujících tabulkách jsou uvedeny maximální dosažené vypočtené koncentrace 

jednotlivých znečišťujících látek u nejbližší obytné zástavby. 

 

Tab. 9. Maximální imisní koncentrace v referenčních bodech 
Vypočtená koncentrace v 

referenčních bodech č. [µg/m3] Znečišťující 
látky 

Doba 
průměrování 1 2 3 4 

24 hodin 0.0715 0.173 0.246 0.0504 
PM10 1 kalendářní rok 0.000611 0.00361 0.00807 0.000441 

1 hodina 0.364 0.695 0.918 0.291 
NO2 1 kalendářní rok 0.000956 0.00492 0.0107 0.000776 

- - - - - 
NOx 1 kalendářní rok 0.00732 0.0443 0.0998 0.00530 

- - - - - 
Benzen 

1 kalendářní rok 0.000391 0.00224 0.00495 0.000280 

 

Tab. 10. Maximální imisní koncentrace jako podíl imisního limitu 

Znečišťující látky 
Doba 

průměrování 
Koncentrace 

[µg/m3] 

Koncentrace 
jako podíl 

imisního limitu 
[%] 

24 hodin 0.246 0.491 
PM10 1 kalendářní rok 0.00807 0.020 

1 hodina 0.918 0.459 
NO2 1 kalendářní rok 0.0107 0.027 

- - - 
NOx 1 kalendářní rok 0.100 0.333 

- - - 
Benzen 

1 kalendářní rok 0.00495 0.099 

 
 

Provozem samotného nového zdroje nedochází u žádné znečišťující látky k překročení 

imisního limitu. 
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Jako příspěvek nového zdroje byla maximální 24 hodinová koncentrace PM10 vypočtena 0,246 

µg/m3 to je 0,491 % podíl imisního limitu, roční průměrná koncentrace 0,00807 µg/m3 pak 

představuje 0,020 % imisního limitu. 

 

Maximální 1 hodinová koncentrace NO2 byla vypočtena 0,918 µg/m3 to je 0,495 % podíl 

imisního limitu, roční průměrná koncentrace 0,0107 µg/m3 pak představuje 0,027 % imisního 

limitu. 

 

Roční průměrná koncentrace NOx byla vypočtena 0,100 µg/m3 to je 0,333 % podíl imisního 

limitu. 

 

Roční průměrná koncentrace benzenu  byla vypočtena 0,00495 µg/m3 to je 0,099 % podíl 

imisního limitu. 

 

 

B.3.2. Odpadní vody 

 

Objekt bude odkanalizován oddílnou kanalizací. Splaškové vody  komunálního charakteru 

budou napojeny na veřejnou jednotnou kanalizaci přímo, odpadní vody z kuchyňského 

provozu pak přes odlučovač tuku. Napojení je řešeno do kanalizačního sběrače s koncovkou 

na čistírně odpadních vod. Kanalizace je ve správě společnosti Ostravské vodárny  a 

kanalizace a.s. Kvalita vypouštěných vod vyhovuje kanalizačnímu řádu města Ostravy, 

vypouštění na ČOV. 

 

Dešťové vody  ze střech objektů a přilehlých zpevněných ploch budou vypouštěny do veřejné 

dešťové kanalizace s vyústěním do toku kanalizace. Správcem kanalizace jsou Ostravské 

vodárny a kanalizace a.s. Napojení dešťových vod z parkovacích stání bude řešeno přes 

předčistící zařízení – odlučovač lehkých kapalin, který bude doplněn i sorpčním filtrem. Kvalita 

vypouštěných vod vyhovuje kanalizačnímu řádu města Ostravy, vypouštění  do recipientu. 

 

 

B.3.3. Odpady 

 

Při realizaci stavby, jejím provozu a případném odstranění budou vznikat odpady různých 

skupin a druhů. Bude se jednat jak o odpady kategorie „ostatní“ (O) tak o odpady kategorie 



SVINOV CENTRUM 

 

                                                                                                        Oznámení dle přílohy 3 zákona  100/2001 Sb. 

Ecological Consulting a.s. 

www. ecological.cz 

 

                                                                                                                                      28 

„nebezpečný“ odpad (N). V této souvislosti upozorňujeme na skutečnost, že původce odpadů 

je povinen postupovat při veškerém nakládání s těmito odpady (tzn. jejich soustřeďování, 

shromažďování, skladování, přepravě a dopravě, využívání, úpravě, odstraňování atd.) dle 

příslušných platných legislativních opatření. Nakládání s odpady se v České republice řídí 

ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o 

odpadech), ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dne 1.1.2002. Zákon upravuje 

nakládání s odpady po celou dobu životního cyklu odpadu, tedy od jeho vzniku až po jeho 

využití či odstranění.  

 

S legislativou odpadového hospodářství úzce souvisí legislativní předpisy platné v oblasti 

nakládání s obaly, které jsou stanoveny zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně 

některých zákonů (zákon o obalech) a prováděcími předpisy k tomuto zákonu. Na nakládání 

s nebezpečnými odpady se pak přiměřeně vztahuje i zákon č. 356/2003 Sb.,  

o chemických látkách a chemických přípravcích.  

           

 

Odpady vznikající p ři výstavb ě záměru 

Při realizaci stavby „SVINOV CENTRUM“ budou odpady shromažďovány dle druhů ve 

vhodných nádobách ve vymezených prostorech objektu, kam bude umožněn samostatný 

příjezd. Odpadový materiál kategorie N (bude-li vznikat) bude shromažďován odděleně do 

zvlášť k tomu určených nádob z nepropustných materiálů, chráněných proto dešti ve smyslu 

vyhlášky MŽP č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady. Vhodný odpad, jako je papír, 

sklo a železo bude odvážen do sběrných surovin. Likvidaci a manipulaci odpadů zajistí 

provozovatel u odborných firem smluvně před uvedením stavby do provozu.  

 
Tab. 11. Přehled předpokládaných odpadů vznikajících při výstavbě stavebního záměru (O = 
ostatní odpad, N = nebezpečný odpad)  

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu 
Kategorie 
odpadu 

08 01 11 
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla 
nebo jiné nebezpečné látky N 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 O 

12 01 13 Odpady ze svařování O 

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 

15 01 09 Textilní obaly O 
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Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu 
Kategorie 
odpadu 

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné  

N 

15 02 02 
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů 
jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami 

N 

17 01 01 Beton O 

17 01 02 Cihly O 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 02 Sklo O 

17 02 03 Plasty O 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 

17 04 02 Hliník O 

17 04 05 Železo a ocel O 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O 

17 08 02 
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem     
17 08 01 

O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

 

Dodavatel stavby musí během stavebních prací zajistit kontrolu nakládání s odpady a údržbu 

stavebních strojů. Pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou 

zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejneru).  

 

Při možném znečištění malých nepropustných ploch je možné provést jejich dekontaminaci 

apexem. Pod stacionárními stavebními mechanismy bude umístěna olejová vana na 

zachycení unikajících olejů.  

 

Stavební suť bude v maximální možné míře recyklována pro další využití. Vytěžené 

přebytečné zeminy a sutě ze stavby bez nebezpečných látek budou ukládány na skládky nebo 

využity na násypy jiných staveb, rekultivace nebo jiné úpravy dle dispozic nebo se souhlasem 

kompetentních orgánů.  

 

Při kolaudačním řízení předloží dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace odpadů.  



SVINOV CENTRUM 

 

                                                                                                        Oznámení dle přílohy 3 zákona  100/2001 Sb. 

Ecological Consulting a.s. 

www. ecological.cz 

 

                                                                                                                                      30 

 

 

Odpady vznikající p ři provozu zám ěru 

Odpady budou vznikat při následujících pracích, resp. činnostech: údržba a opravy 

obchodních a administrativních, údržba komunikací a ploch zeleně. Dále půjde o odpady 

z kanceláří a obchodů. 

 

Pro nakládání s odpady vznikajícími při provozu areálu platí stejné podmínky jako při etapě 

výstavby. Odstranění nebo využití odpadů bude řešeno předáním odpadů oprávněné osobě 

(na základě smluvního vztahu). 

 

Původcem komunálních odpadů je podle zákona o odpadech obec (město Ostrava). 

Povinnosti obce při nakládání s odpady stanovuje  § 17 zákona 185/2001 Sb. Upozorňujeme 

na platnost Obecně závazné vyhlášky č. 5/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, vč. systému nakládání se stavebním 

odpadem, na území statutárního města Ostrava.  

 

V následující tabulce jsou uvedeny předpokládané druhy odpadů vznikajících v rámci provozu 

areálu. 

 

Tab. 12. Předpokládané druhy odpadů vznikající v rámci provozu areálu. 

Kód 
odpadu 

Název odpadu 
Kategorie 
odpadu 

08 01 12 
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem          
08 01 11 

O 

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 

15 01 07 Skleněné obaly O 

15 01 09 Textilní obaly O 

15 02 02 
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových 
filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné 
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

N 

17 06 04 
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a   17 
06 03 

O 

20 01 01 Papír a lepenka O 

20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven O 

20 01 10 Oděvy O 
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Kód 
odpadu 

Název odpadu 
Kategorie 
odpadu 

20 01 11 Textilní materiály O 

20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť   N 

20 01 34 Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33 O 

20 01 39 Plasty O 

20 01 40 Kovy O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

20 03 03 Uliční smetky O 

 

 

Nakládání s nebezpečnými odpady 

Za nakládání s odpady po zahájení provozu odpovídá jejich původce, tedy provozovatel. 

Všechny odpady budou předávány organizacím oprávněným k jejich likvidaci. 

 

 

Odpady vznikající p ři likvidaci zám ěru 

Při případném odstranění posuzovaného areálu budou vznikat druhy odpadů obdobné jako při 

fázi výstavby, jen jejich množství bude odlišné. 

 

 

 

B.3.4. Hlukové pom ěry 

 

STANOVENÍ NEJVYŠŠÍCH PŘÍPUSTNÝCH HLADIN HLUKU 

Podle ustanovení NV 148/2006 Sb. je nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického 

tlaku A v chrán ěném venkovní prostoru  a chráněném venkovním prostoru obytných staveb 

stanovená součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB. Pro vnitřní chráněný prostor staveb 

se rovná základní hladina LAeq,T = 40 dB. 

 

Výsledná limitní hladina hluku se stanoví součtem základní hladiny hluku a příslušných korekcí 

K1 = - 10 dB  / pro noční dobu 22:00 – 6:00 / 

K2 = + 5 dB    / pro hluk z dopravy na komunikacích v  chráněném venkovním prostoru staveb/ 

K3 = + 10 dB    / pro hluk z dopravy na hlavních komunikacích v  chráněném venkovním 

prostoru staveb/ 
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Hygienický limit ustáleného a proměnného hluku pro pracoviště, na nichž je vykonávána 

duševní práce náro čná na pozornost  a soustředění a dále pro pracoviště určená pro tvůrčí 

práci vyjádřený ekvivalentní  hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 50 dB. V případě 

méně náročných prací, například rutinního charakteru , je hlukový limit roven hladině  

60 dB . 

 

 

HLUK V DOBĚ VÝSTAVBY 

Hlavními bodovými zdroji hluku po dobu výstavby záměru budou stavební mechanizmy 

nasazené v průběhu stavebních a zemních prací. Hlavním liniovým zdrojem bude stavební 

doprava. Předpokládá se nasazení běžných stavebních mechanizmů - bagry, scrapery, 

nakladače, nákladní auta, hutnící mechanizmy, finišery a válce, autojeřáby, autodmichávače a 

čerpadla na beton. 

 

Ze stávajícího stavu projektu a přípravy stavby není znám přesný harmonogram výstavby a 

nasazení jednotlivých typů strojů a zařízení. Hluk ze staveniště bude v čase proměnlivý a 

bude závislý na druhu, množství a místě prováděných prací, druhu a stavu stavebních strojů, 

počtu pracovníků a organizaci práce. V mnoha případech lze hlukové působení významně 

omezit organizací výstavby, příp. používáním individuálních opatření k odhlučnění jednotlivých 

mechanismů (pokud to výstavba a její postup umožní). 

 

Zhoršení hlukové situace v období výstavby bude plně reverzibilní – tudíž nepředpokládáme 

významný vliv na zdraví lidí. 

 

HLUK V DOBĚ PROVOZU 

Na období provozu centra Svinov byla vypracována samostatná hluková studie (příloha 3). 

Mezi podklady pro její vypracování byla použita také hluková studie ze související stavby 

„Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa“.  

 

Před komerční budovou na nově vzniklé ulici Peterkova bude parkoviště čítající 49 

parkovacích míst. Parkoviště bude vybudováno ještě před výstavbou samotného 

Polyfunkčního objektu a to v souvislosti s úpravami celého prostoru kolem Svinovského 

nádraží. Další parkovací prostor vznikne na střeše komerční budovy Polyfunkčního objektu. 
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Navýšení dopravy vlivem záměru (dle zadavatele): 

580 osobních vozů směrem na střešní parkoviště 

157 osobních vozů směrem na parkoviště v ulici Peterkova 

15 nákladních vozů pro zásobování objektu 

 

Tab. 13. Kapacity parkovišť 

Střešní parkoviště parkoviště Peterkova 
Účel stání 

poč. stání obrátkovost poč. stání obrátkovost 

komerce 70 6 48 8 

restaurace 14 5 - - 

administrativa 120 2 - - 

 

 

Mobilní zdroje hluku 

Nulová varianta 

Tato varianta posuzuje zatížení hlukem z automobilového provozu v roce 2020 na 

komunikacích v okolí plánovaného Polyfunkčního objektu. V okolí objektu je plánována 

komplexní přestavba infrastruktury nezávislá na posuzovaném objektu, při níž vznikne několik 

kruhových objezdů, nová ulice Peterkova se souběžným parkovištěm a několik dalších úprav 

okolí.  Pro tuto situaci byla následně vyhodnocena hluková situace v okolí. 

Již při nulové variantě bude hluková situace v okolí plánované výstavby výrazně zatížena 

hlukem z okolních komunikací. Na nejbližším objektu č.p. 370, v němž je umístěna jedna 

bytová jednotka, je hygienický limit překročen. Tato situace byla již řešena v souvislosti 

s plánovanou revitalizací přednádražního prostoru Svinov. Při zpracování hlukové studie pro 

uvedenou akci byla pro bytovou jednotku navržena ochrana v podobě individuálního 

protihlukového opatření. 

 

Výsledná varianta 

Realizací záměru dojde pouze k minimálnímu ovlivnění hladiny hluku v okolí plánované 

výstavby. V souvislosti s polyfunkčním objektem dojde k minimálnímu nárůstu dopravy, který 

se projeví nárůstem cca 0,3 dB na fasádě bytového objektu. Žádné další obytné objekty 

nebudou plánovaným objektem ovlivněny. 
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Vnit řní hluk v budov ě administrativy 

Budova administrativy je přímo exponována hlukem z komunikace Opavská. Z tohoto důvodu 

je rovněž kladen požadavek na její posouzení. Pro hladinu hluku ve vnitřním prostoru budovy 

je při nejnáročnější práci stanoven hygienický limit 50 dB. Dva metry od fasády objektu bude 

hladina hluku vlivem komunikace na mostě cca 62 dB.  

S ohledem na hlukové zatížení fasády stanovuje ČSN 73 05 32 požadovanou zvukovou izolaci 

obvodového pláště hodnotou 30 dB. Výrobci oken udávají u svých běžných výrobků splnění 2 

třídy zvukové izolace (30-34 dB). Při dodržení min 2 třídy (TZI) u navrhovaných oken bude 

splněn požadavek neprůzvučnosti obvodového pláště. Vnitřní limit je při dodržení min 2 třídy 

neprůzvučnosti oken  splněn  s dostatečnou rezervou. 

  

Stacionární zdroje hluku 

Nulová varianta 

V případě nulové varianty není okolí budoucího objektu v žádném z posuzovaných bodů 

zasaženo nadlimitním hlukem. 

 

Výsledná varianta 

U navrhované varianty dojde k navýšení hladiny hluku ze stacionárních zdrojů. Toto navýšení 

vzniká především vlivem nově uvažovaných parkovišť. Možné zdroje hluku jako 

vzduchotechnika jsou všechny umístěny na střeše objektu v uzavřených prostorách a 

nebudou téměř žádným způsobem ovlivňovat okolí. Největší vliv na jednu bytovou jednotku 

bude mít parkoviště v ulici Peterkova. Hladina hluku ze všech stacionárních zdrojů bude na 

fasádě objektu ve dne i v noci o cca 10 dB nižší než stanovený limit. 

 

Podrobnosti jsou uvedeny v Akustickém posouzení (viz příloha č.3). 

 

 
 
B.3.5. Dopl ňující údaje 
 
V nově budovaném komplexu nebudou provozovány žádné trvalé zdroje ionizujícího záření ve 

smyslu zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizující záření 
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(atomový zákon). Výstavbou ani provozem areálu nebudou emitována radioaktivní nebo 

elektromagnetické záření v úrovních, které by mohly mít zjistitelný negativní dopad uvnitř nebo 

vně objektů. Rovněž v nových halách nebudou používány materiály, které jsou zdrojem 

radioaktivního záření. 

 

Dle odvozené mapy radonového rizika ČR leží tato část města Ostravy v území, které je 

řazeno do kategorie s přechodným radonovým rizikem (oblast nehomogenních kvartérních 

sedimentů). 

 

 
 

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM 

PROSTŘEDÍ 

C.1. Výčet nejzávažn ějších environmentálních charakteristik 
dotčeného území 
 
C.1.1. Charakteristika území 

 

Posuzovaný záměr leží na území Statutárního města Ostravy, v městském obvodu Svinov 

(k.ú. Svinov).  Předmětná lokalita se nachází přibližně mezi ulicemi Bílovická a Peterkova 

v blízkosti vlakové stanice Ostrava – Svinov (viz přílohy). Nadmořská výška lokality je cca 215 

m n. m. Pozemek určený k výstavbě má rovinatý reliéf a nejsou zde zachována žádná 

přirozená či přírodě blízká společenstva. Živá složka přírody je omezena na náletové dřeviny a 

fragmenty vysázené liniové zeleně. Vodní tok se zde nenachází. Výskyt živočichů je 

sporadický. 

 

 

C.1.2. Klima  
 
 

Dotčená lokalita leží podle Mapy klimatických oblastí Československa (QUITT 1971) v mírně 

teplé oblasti kategorie MT 10, pro kterou je charakteristické dlouhé léto, teplé a mírně suché, 

krátké přechodné období s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem, krátká zima mírně 

teplá a velmi suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky. Oblast představuje jižní výběžek 

Slezské nížiny silně ovlivněný blízkostí pohoří z obou stran. 
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Bližší charakteristiky mírně teplé oblasti MT 10 udává následující tabulka. 

 

Podle Atlasu podnebí Česka (Tolasz et. al. 2007) se průměrná roční teplota v oblasti pohybuje 

mezi 8 – 9°C a pr ůměrný úhrn srážek činí 700 – 750 mm. 

 

Tab. 13. Klimatické charakteristiky mírně teplé oblasti MT10 (Quitt 1971) 

Počet letních dnů 40 - 50 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více 140 - 160 

Počet mrazových dnů 110 - 130 

Počet ledových dnů 30 - 40 

Průměrná teplota v lednu -2 - -3 

Průměrná teplota v červenci 17 - 18 

Průměrná teplota v dubnu 7 - 8 

Průměrná teplota v říjnu 7 - 8 

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120 

Srážkový úhrn ve vegetačním období 400 - 450 

Srážkový úhrn v zimním období 200 - 250 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60 

Počet dnů zamračených 120 - 150 

Počet dnů jasných 40 – 50 

 

 

 

Ovzduší      

Ostravsko – Karvinsko je dlouhodobě silně emisně a nadlimitně imisně zatíženo. Oblast je 

součástí aglomerace Moravskoslezský kraj a je vymezena jako oblast se zhoršenou kvalitou 

ovzduší z důvodu překračování imisních limitů pro suspendované částice PM10, benzo(a)pyren 

a benzen. V aglomeraci je také překračován cílový imisní limit pro troposférický ozón. 

 

V oblasti jsou dosahovány nejvyšší koncentrace PM10 a PM2,5 v celé ČR. K překročení ročního 

imisního limitu 40 µg.m-3 pro PM10 došlo na všech lokalitách v obou hodnocených letech, 

s výjimkou lokality Třinec-Kanada a Ostrava-Poruba IV, 24hodinový imisní limit 50 µg.m-3 je 

překračován na všech lokalitách častěji než je povolených 35 dnů v roce, na nejvíce 

znečištěných lokalitách v průměru až téměř každý druhý den v roce 2005 i 2006.  

Uvedeno v příloze časopisu OCHRANA OVZDUŠÍ Praha, duben/2007 
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V bezprostředním okolí výstavby nového záměru se v současné době nenachází žádná měřící 

stanice, s jejímiž výsledky by bylo možné vypočtené koncentrace přímo porovnávat. 

 

Nejbližší imisní měřící stanice je umístěna cca 2,53 km severovýchodně od nového zdroje. 

Jedná se o pozaďovou, městskou měřící stanici „Ostrava – Poruba IV.“ ve vlastnictví 

Zdravotního ústavu, udávaná reprezentativnost naměřených výsledků je pro okrskové měřítko 

(0,5 až 4 km). 

 

Další imisní měřící stanice je umístěna cca 3,65 km východně od nového zdroje. Jedná se o 

pozaďovou, městskou měřící stanici „Ostrava – Poruba/ČHMÚ.“ ve vlastnictví Českého 

hydrometeorologického ústavu, udávaná reprezentativnost naměřených výsledků je pro 

okrskové měřítko (0,5 až 4 km). 

 

Pozaďové hodnoty měřící stanice jsou uvedeny v ročence z roku 2007 vydané Českým 

hydrometeorologickým ústavem. Koncentrace jsou udávány pro znečišťující látky PM10, NO2, 

a  benzen, pro ostatní znečišťující látky nejsou pozaďové koncentrace dostupné. 

 

Tab. 14. Pozaďové koncentrace měřící stanice, maximální imisní koncentrace přírůstku 
z referenčních bodů a podíl součtu těchto koncentrací na imisním limitu 

Znečišťující 
látky 

Doba 
průměrování 

Pozadí 
měřící stanice  

 

Maximální 
koncentrace 

z RB 

Celkem 
pozadí 

+ přírůstek 

Celková 
kon. 

jako podíl 
imisního 
limitu [%] 

24 hodin 56.0 )* 0.246 - - 
PM10 1 kalendářní rok 19.2 )** 0.00807 19.21 48.0 

1 hodina - 0.918 - - 
NO2 1 kalendářní rok 20.2 )** 0.0107 20.21 50.5 

- - - - - 
Benzen 

1 kalendářní rok 3.20 )** 0.00495 3.205 64.1 

 

)* Ostrava – Poruba IV. 

)** Ostrava – Poruba/ČHMÚ 

 

Z naměřených pozaďových hodnot je patrné, že u samotného pozadí dochází 

u 24 hodinového průměru suspendovaných částic PM10 k překračování imisního limitu 

hodnotou 36. koncentrace 56,0 µg/m3. Max. 24 h koncentrace PM10 0,246 µg/m3 je teoretická 

hodnota, která může nastat za nejnepříznivějších povětrnostních podmínek a maximálního 
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provozu zdroje znečištění po omezenou dobu. Vypočtenou koncentraci nelze sčítat s imisní 

pozaďovou koncentrací, protože tyto max. koncentrace vzniknou za různých povětrnostních 

podmínek, rychlosti a směru proudění vzduchu. 

 

Přírůstek nového zdroje je lépe vidět na průměrné roční koncentraci PM10, která je dle 

referenčních bodů 0,000441 – 0,00807 µg/m3 tj. max. 0,020 % imisního limitu. 

Celková průměrná roční koncentrace suspendovaných částic PM10, tj. stávající imisní 

koncentrace pozadí plus nový zdroj, je 19,21 µg/m3. To představuje 48,0 % imisního limitu.  

U NO2 je celková průměrná roční koncentrace NO2 je 20,21 µg/m3. To představuje 50,5 % 

imisního limitu.  

 

Pro benzen je celková průměrná roční koncentrace 3,205 µg/m3. To představuje 64,1% 

imisního limitu. 

 

Hodnoty porovnávané s imisními limity jsou maximálně dosažené vypočtené koncentrace, 

kterých je dosaženo za nejnepříznivějšího provozu zdroje a povětrnostních podmínek v daném 

místě v okolí zdroje znečištění (viz přílohy).  

 

 

 

C.1.3. Geologická stavba a hydrogeologické pom ěry 
 

Geologická charakteristika 

 

Území leží na rozhraní dvou geologických celků - Českého Masivu a Západních Karpat. 

V podloží se nacházejí sedimenty spodního badenu (miocén) tvořené jíly a vápnitými jíly – tzv. 

tégly, dále potom písky, štěrky a řasovými vápenci (Cháb – Stráník – Eliáš 2007). Povrch je 

tvořen kvartérními uloženinami (nejstarší jsou glacilakustrinní písky a jíly, v nadloží fluviální 

štěrky a pískoštěrky wurmského stáří, zcela na povrchu mladoholocenní povodňové hlíny). 

Pravobřežní terasy jsou tvořeny na bázi fluviálními štěrky a štěrkopísky (mindel-riss), na nich 

glacilakustrinní písky, jíly a glacifluviální štěrkopísky sálského zalednění. Povrch tvořen 

sprašovými hlínami wurmského stáří o mocnosti 1-5 m. 
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Hydrogeologická charakteristika 

  

Nejvýznamnějším vodním tokem v okolí lokality určené k realizaci plánovaného stavebního 

záměru je řeka Odra, která protéká cca 500 m východně od zájmové lokality. Řeka Odra 

pramení v Oderských vrších, poté protéká převážně v širokém terasovitém údolí, ústí do 

Baltského moře.  

 

V blízkém ani vzdáleném okolí zájmové lokality se nenachází žádná chráněná oblast 

přirozené akumulace vod (CHOPAV).  

 

Z hydrogeologické mapy ČR umístěné na internetových stránkách Výzkumného ústavu 

vodohospodářského (www.heis.vuv.cz) vyplývá, že zájmová lokalita leží v hydrogeologickém 

rajonu svrchní vrstvy Kvartér Odry, kde mocnost souvislého zvodnění se pohybuje okolo 5 - 15 

m, hladina je volná, propustnost průlinová, transmisivita střední (1.10-4 - 1.10-3 m2/s), 

mineralizace se pohybuje v intervalu 0,3 – 1 g/l a chemický typ je Ca-Mg-HCO3-SO4.   

  

 

C.1.4. Nerostné suroviny 

 

Zájmová lokalita stavby se nachází v chráněném ložiskovém území, v dobývacím prostoru 

Mariánské Hory I, a to na hořlavý plyn. Ke stavební činnosti je proto třeba následně doložit 

stanovisko orgánu, který je dle horního zákona pověřen evidencí a ochranou tohoto 

chráněného ložiskového území – v našem případě se jedná o OKD, a.s.., IMGE, o.z. 

 

 

C.1.5. Geomorfologie 

 

Z geomorfologického hlediska leží Ostravsko na rozhraní dvou systémů - alpskohimalájského 

a hercynského, podstatná část území je tvořena Ostravskou pánví spadající do 

alpskohimalájského systému, která svou podobu získala především díky fluviální a glaciální 

činnosti. Podstatnou měrou se uplatnila antropogenní činnost - těžba uhlí a hutnictví. 

 

V zájmovém území dominuje protáhlá říční niva orientovaná ve směru JZ - SV s nejnižší 

nadmořskou výškou v Ostravě - Zábřehu 212 m n. m. na řece Odře a nejvyšší opět na řece v 

Mankovicích 283 m n. m. Maximální výška je na říční terase při hranici CHKO Poodří v Hůrce 

(298 m n. m.). 
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C.1.6. Hydrologické pom ěry 

 

Území zájmové lokality náleží do úmoří Baltského moře. Nejvýznamnějším tokem je řeka 

Odra, která protéká ve směru J-S (v širší oblasti JZ-SV) ve vzdálenosti cca 500 m od záměru. 

Z hlediska zájmové lokality je významný také vodní tok Porubka, která je levostranným 

přítokem Odry. Řeky Odra a Porubka jsou  významné toky ve smyslu vyhl.č. 470/2001 Sb. 

 

V blízkém ani vzdáleném okolí zájmové lokality se nenachází žádná chráněná oblast 

přirozené akumulace vod (CHOPAV).  

 

Dle Základní vodohospodářské mapy 1:50 000, list 15-43 Ostrava neleží zájmová lokalita v 

ochranném pásmu vodního zdroje. 

 

Podle Základní vodohospodářské mapy 1:50 000 list 15-43 Ostrava leží jižní část zájmové 

lokality v záplavovém území řeky Porubky. 

 

C.1.7. Půdy  
 
Původním (přirozeným) půdním typem v nivě Odry jsou hluboké, těžší pseudooglejené 

kambizemě nebo luvizemě a pseudogleje. Sušší, vyvýšená stanoviště jsou charakteristická 

sprašovými hlínami wurmského stáří o mocnosti 1-5 m. Současný stav však potenciálnímu 

přirozenému stavu neodpovídá. Jedná se o lokalitu v městské zástavbě, kdy již v minulosti 

došlo k odstranění původní půdní vrstvy a jejímu nahrazení antropogenními navážkami. 

 

C.1.8. Zvlášt ě chrán ěná území a p řírodní parky 

 

Zvláště chráněná území dle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny můžeme 

pracovně rozdělit na „velkoplošná“ a „maloplošná“. Do skupiny „velkoplošných“ zvláště 

chráněných území jsou řazeny národní parky a chráněné krajinné oblasti. Do skupiny 

„maloplošných“ zvláště chráněných území řadíme přírodní památky, národní přírodní památky, 

přírodní rezervace a národní přírodní rezervace.  

 

Nejbližším velkoplošným zvláště chráněným územím je chráněná krajinná oblast Poodří, která 

se nachází cca 8 km jihozápadně. Nejbližší maloplošné zvláště chráněné území – Přírodní 
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rezervace Rezavka, je vzdálené od zájmové lokality cca 3 km jižně. Žádné z výše uvedených 

zvláště chráněných území nebude uvažovanou stavbou ovlivněno. 

 

Přírodní parky se v blízkosti záměru nenachází. Hranice nejbližšího, Oderských vrchů, leží cca 

8 km JZ. 

 
C.1.9. Území chrán ěná na základ ě mezinárodních úmluv 

 

Dalším typem území jsou území vyhlášená v rámci realizace mezinárodních úmluv na ochranu 

životního prostředí. Do této kategorie můžeme zařadit území vyhovující požadavkům 

Ramsarské úmluvy (jedná se o mokřady mezinárodního významu) či požadavkům Bernské 

konvence. Dále se do této kategorie zařazují i významná ptačí území (tj. lokality vytipované na 

základě průzkumu organizace Bird Life International – IBA review, 2000).  

 

V širším okolí zájmové lokality se nachází Významné ptačí území Pood ří (cca 3 km jižně). 

Velká část tohoto území je zároveň mokřadem mezinárodního významu RAMSAR (asi 1,5 km 

jižně). 

 

Území soustavy NATURA 2000  
 
Zvláštním typem jsou území, která jsou vytipována jako lokality pro soustavu chráněných 

území ES NATURA 2000 podle legislativy Evropského společenství - směrnice č. 79/409/EEC 

o ochraně volně žijících ptáků a směrnice č. 92/43/EEC o ochraně přírodních stanovišť, volně 

žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. V rámci ČR se síť chráněných území NATURA 

teprve buduje. 1. května 2004 vstoupila v platnost novela č. 218/1992 Sb., kterou se mění 

zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Dle této novely je v ČR síť chráněných 

území NATURA 2000 tvořena evropsky významnými lokalitami (EVL) a ptačími oblastmi (PO).  

 

a) Evropsky významné lokality 

Nejblíže zájmové lokalitě (cca 1,5 km jižně) se nachází Evropsky významná lokalita Pood ří. 

Pro vegetaci Poodří je podstatný přirozeně zachovalý hydrologický systém řeky Odry s 

unikátní délkou neregulovaného toku. V nivě se uplatňují především společenstva lužních 

lesů, představujících primární vegetaci zaplavovaných a podmáčených poloh (Carici 

acutiformis-Alnetum, Pruno-Fraxinetum, Stellario-Alnetum glutinosae, Carici remotae-

Fraxinetum, Querco-Ulmetum, Querco-Populetum, Salici-Populetum,Salicetum albae, 

Salicetum triandrae), Svahy říčních teras a částečně také starých vysokých rybničních hrází 

jsou porostlé dubohabrovými a dubolipovými lesy (Tilio-Carpinetum, Carici pilosae-
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Carpinetum), s velmi vzácným výskytem suťových a roklinových listnatých lesů (Tilio-Acerion) 

a květnatých bučin (Melico-Fagetum, Dentario glandulosae-Fagetum) na prudkých svazích 

jížní části území v Bernarticích nad Odrou. Kromě lesních společenstev jsou významně 

zastoupena společenstva vodní a mokřadní, zařazená především do svazů Lemnion minoris, 

Utricularion vulgaris, Hydrocharition, Nymphaeion albae, Magnopotamion, Potamenion 

lucentis, Parvopotamion, Batrachion aquatilis, Phragmition communis, Oenanttion aquaticae, 

Phalaridion arundinaceae, Sparganio-Glycerion fluitantis, Caricion gracilis. 

 

b) Ptačí oblasti 

Ve vzdálenosti 3 km jižně se nachází Ptačí oblast Pood ří. Poodří je charakteristické 

zachovalou, každoročně zaplavovanou nivou řeky Odry, soustavami rybníků, systémem 

ramen a tůní a vlhkými loukami. Poodří je ornitologicky významné území především pro vodní 

a bažinné ptáky jak v době hnízdění, tak při tahu. Je významným místem odpočinku na jedné 

z hlavních evropských tahových cest. Rybníky jsou soustředěné do pěti soustav (více než 50 

rybníků o celkové ploše 700 ha). Jsou to eutrofní nížinné rybníky s průměrnou hloubkou 1 m a 

bohatými litorálními porosty orobinců, zblochanu či rákosu. Hnízdí zde potápka černokrká 

(Podiceps nigricollis), bukač velký (Botaurus stellaris), husa velká (Anser anser), zrzohlávka 

rudozobá (Netta rufina), hohol severní (Bucephala clangula), čírka modrá (Anas querquedula) 

a lžičák pestrý (Anas clypeata). Na tahu jsou hojní kromě kachen a racků bahňáci, především 

čejka chocholatá (Vanellus vanellus). Charakteristickými ptáky vázanými svým hnízdištěm na 

vodní toky jsou ledňáček říční (Alcedo athis), břehule říční (Riparia riparia) a pisík obecný 

(Actitis hypoleuca). Na vlhkých loukách je význačným druhem chřástal polní (Crex crex). 

 

Dle stanoviska Krajského úřadu Moravskoslezského kraje č.j. MSK 151596/2008 ze dne 

22.9. 2008 nemůže mít realizace záměru významný vliv na lokality NATURA 2000 (viz 

přílohy). 

 

 

C.1.10. Územní systém ekologické stability 

 

Minimální prostor, který potřebují organismy v urbanizovaném území pro svůj trvale udržitelný 

rozvoj je v krajině dán územním systémem ekologické stability (ÚSES). ÚSES je vymezován 

na základě zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Můžeme jej charakterizovat 

jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých, 

ekosystémů. ÚSES umožňuje uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivě působí na 

okolní, méně stabilní části krajiny a vytváří tak základ pro její mnohostranné využívání. 
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Vymezení ÚSES stanoví a jeho hodnocení provádějí orgány územního plánování a ochrany 

přírody ve spolupráci s orgány vodohospodářskými, ochrany zemědělského půdního fondu a 

státní správy lesního hospodářství. 

 

Rozlišují se tři úrovně ÚSES: 

- místní (lokální) 

- regionální 

- nadregionální 

 

a) Nadregionální prvky ÚSES 

Nejbližší nadregionální prvek ÚSES je nadregionální biokoridor, jehož osu tvoří řeka Odra 

protékající cca 500 m východně od zájmového území. 

 

b) Regionální prvky ÚSES 

Stavební záměr nezasahuje do žádného regionálního prvku ÚSES.  

 

c) Lokální prvky ÚSES 

Stavební záměr nezasahuje do žádného lokálního prvku ÚSES.  

 
 
C.1.11. Významné krajinné prvky 

Pojem významný krajinný prvek (dále jen VKP) byl zaveden zákonem č.114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny. Jako VKP jsou definovány ekologicky, geomorfologicky nebo 

esteticky hodnotné část krajiny, které utváří její typický vzhled nebo přispívají k udržení její 

stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní 

nivy (tzv. VKP ze zákona) nebo jiné části krajiny, které takto zaregistruje ve smyslu zákona o 

ochraně přírody příslušný orgán státní správy. Jde zejména o mokřady, stepní trávníky, 

remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní 

útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně 

historických zahrad a parků. 

 

VKP ze zákona 

V širším okolí zájmové lokality se vyskytují dva významné krajinné prvky, jedná se o vodní tok 

Odru a jeho údolní nivu. 
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Definici VKP vodní tok  je třeba hledat v zákoně č.254/2001 Sb., o vodách, který ve svém §43 

definuje vodní tok jako povrchové vody tekoucí vlastním spádem v korytě trvale nebo po 

převažující část roku, a to včetně vod v nich uměle vzdutých. 

 

Dle Věstníku MŽP (2007, ročník XVII., částka 8) je údolní niva  definovaná takto: „Údolní niva 

je rovinné údolní dno aktivované při povodňovém stavu vodního toku; tvoří ji štěrkovité, 

písčité, hlinité nebo jílovité naplaveniny, jejichž úložné poměry často vykazují nepravidelnosti 

způsobené větvením toku, vznikem ostrovů, meandrů, náplavových kuželů a delt, sutí, 

svahových sesuvů apod.“ 

 

Registrované VKP 

Dle územního plánu Statutárního města Ostravy se žádný registrovaný VKP na zájmové 

lokalitě, ani v širším sousedství záměru nenalézá. 

 

C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prost ředí 
v dot čeném prost ředí, které budou pravd ěpodobn ě významn ě 
ovlivn ěny 
 

C.2.1. Fauna a flóra 

Zájmová lokalita leží z hlediska biogeografického členění České republiky (CULEK, 1996) 

v Pooderském bioregionu (podprovincie polonská), který zabírá část geomorfologického celku 

Ostravská pánev a část Moravské brány. Bioregion pokračuje k severu do Polska, kde leží 

jeho jádro. 

 

Fauna 

Záměr je ohraničen městskou zástavbou, dopravními stavbami (žst. Svinov) a obchodně-

průmyslovou zónou. Nejsou zde zachována žádná přirozená či přírodě blízká společenstva. 

Zeleň je omezena na náletové dřeviny, fragmenty vysázené liniové zeleně a ostrůvkovité 

porosty ruderálních bylin. Vodní tok se zde nenachází. Z toho vyplývá spíše sporadický výskyt 

zástupců fauny. Předpokládané je např. hnízdění některých běžných druhů pěvců (vrabec 

domácí - Passer domesticus, kos černý – Turdus merula, rehek domácí - Phoenicurus 

ochruros aj.) v porostech dřevin a pravděpodobně také v konstrukci plata. Pro minimalizaci 

negativních vlivů na avifaunu je nutné demoliční práce a kácení dřevin směřovat do období 

mimo hlavní hnízdní aktivitu ptáků, tj. nejlépe práce provádět od září do března. (Poznámka: 

Kácení dřevin by mělo proběhnout v období vegetačního klidu – od listopadu do března.) 
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Na předmětné lokalitě se nepředpokládá výskyt zvláště chráněných živočišných druhů. 

 

Flóra  

 

Potenciální p řirozená vegetace   

Potenciální přirozená vegetace daného území udává, jaký typ vegetace by se bez vlivu 

člověka, pouze v závislosti na stanovištních podmínkách přirozeně vyskytoval.  

 

Dle mapy potenciální přirozené vegetace (Neuhäuslová 2001) se nachází převážná část 

území města Ostrava v komplexu lipových dubohabřin (Tilio – Carpinetum), pouze v nivě 

vodních toků byly rekonstruovány střemchové jasaniny (Pruno – Fraxinetum), místy 

v komplexu s mokřadními olšinami (Alnion glutinosae), které zde vytvářejí různě široký pás. 

Mapovací jednotka lipových dubohabřin sdružuje třípatrové, řidčeji čtyřpatrové lipové 

dubohabřiny s přirozenou příměsí smrku (Picea abies), osiky (Populus tremula) a jeřábu 

(Sorbus aucuparia) ve stromovém, často i hustém keřovém patru. V něm se dále objevují 

četné hygrofilní a mezofilní druhy listnatých lesů. Lipová dubohabřina porůstá převážně více 

nebo méně rovinaté polohy nebo mírné svahy ve výškách 250-400 m n.m. Půdním typem jsou 

hluboké, těžší pseudooglejené kambizemě nebo luvizemě a pseudogleje. Tato vegetace je 

typickou dubohabřinou kolinních poloh Slezska a přilehlé části Moravy. Přirozená 

společenstva dnes ale představují jen asi 5% plochy konstruované vegetace. Ty jsou omezeny 

na polohy málo vhodné pro zemědělské využití. Značnou část plochy pokrývají jehličnaté 

kultury. Rovinaté polohy jsou z největší části využívány jako obilná pole. Význam málo 

produktivních nízkých lesů s víceméně přirozeným druhovým složením spočívá v jejich 

schopnosti regulovat vodní režim půdy. Vysoké lesy přirozeného složení mají schopnost 

v imisně zatíženém území SV Moravy nejsnáze odolávat imisní zátěži.  

 

Charakter popisované lokality 

V okolí záměru se vyskytuje náletová vegetace dlouhodobě neudržovaných ploch, vč. 

vtroušených dřevin. V některých případech se jedná o poměrně hodnotné stromy (např. 

některé vzrostlé javory, třešně či břízy). Kácení dřevin v zájmové lokalitě pod Svinovskými 

mosty bylo řešeno v roce 2007 – Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa, 

Dendrologický průzkum. 

 

Samotná zájmová lokalita je značně ovlivněna lidskou činností a přímo na místě plánovaného 

záměru se nevyskytují žádné přírodní biotopy, na které by mohly být vázány významné druhy 

rostlin. 
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C.2.2. Nemovité kulturní památky, archeologická a p aleontologická nalezišt ě 

 

Nemovité kulturní památky 

 

V těsné blízkosti stavebního záměru se nachází výpravní budova žst. Ostrava-Svinov, parc. 

č.3116, 3114, k.ú. Svinov, která je zapsána do Ústředního seznamu  seznamu kulturních 

památek pod rejstříkovým číslem  49797/8-3977. V roce 2001 byl prohlášen za kulturní 

památku také dům č.p. 370 na ulici Peterkova (rejst.č. 51178/8-4046). Další nemovité památky 

se v sousedství záměru nenacházejí. 

 

Žádná z nemovitých kulturních památek nebude plánovanou výstavbou významně dotčena. 

 
 
 
Archeologická a paleontologická nalezišt ě 

 

Z hlediska archeologického se jedná o území, v němž archeologické nálezy nelze vyloučit, byť 

byla lokalita v novodobé historii značně ovlivněna stavební aj. činností a pravděpodobnost 

nálezů je spíše minimální. Přesto je potřeba respektovat ustanovení zákona č 20/1987 Sb., o 

státní památkové péči, což znamená, že před započetím stavebních prací je nutno uzavřít 

dohodu mezi investorem a příslušným archeologickým ústavem o zajištění odborného 

archeologického dohledu, umožnění dokumentace a případné provedení záchranného 

archeologického výzkumu. 

 

Paleontologické nálezy (dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 

znění) v zájmovém území nepředpokládáme. 

 

C.2.3. Území se zvýšenou citlivostí, resp. zranitel ností 

 
Ve smyslu nař.vl.č.61/2003 Sb. jsou veškeré povrchové vody  ČR , tedy i vody v okolí zájmové 

lokality citlivou oblastí s následnou odpovídající ochranou. 

 

V nejbližším okolí lokality (do 100 m) se nenalézají ani sesuvy, sutě, prudké svahy, 

nestabilizované náplavy a písky. Rovněž v bezprostřední blízkosti lokality nepředpokládáme 

výskyt starých ekologických zátěží. 
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Dle odvozené mapy radonového rizika ČR leží lokalita určená pro výstavbu v území, které 

je řazeno do kategorie s nízkým radonovým rizikem (oblast nehomogenních kvartérních 

sedimentů). 

 

Podle Seismické mapy ČR leží záměr v oblasti, kde lze očekávat maximální hodnotu 

makroseismické intenzity  7 (stupnice MSK-64).  

 

 

 

 

D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁM ĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

D.1. Charakteristika možných vliv ů a odhad jejich významnosti a 
velikosti 
 
D.1.1. Vlivy na flóru a faunu 

 
Flóra 

Realizací záměru nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa. záměr nezasahuje 

do ochranného pásma lesa, které je vymezeno 50 m od jeho okraje. V případě kácení bude 

třeba, aby investor zažádal příslušný orgán ochrany přírody o povolení odstranění dřevin 

rostoucích mimo les. Za odstraněné dřeviny může být předepsána náhradní výsadba. 

 

Na základě skutečností uvedených v kapitole C.2.1. Fauna a flóra lze říci, že negativní vliv na 

fytocenózu nebude významný.  

 

 

Fauna 

Předpokládané je hnízdění některých běžných druhů pěvců (např. vrabec domácí - Passer 

domesticus, kos černý – Turdus merula, rehek domácí - Phoenicurus ochruros aj.) v porostech 

dřevin. Pro minimalizaci negativních vlivů na avifaunu je nutné veškeré kácení dřevin 

směřovat do období mimo hlavní hnízdní aktivitu ptáků, tj. nejlépe práce provádět od října do 

března. 
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Na předmětné lokalitě se nepředpokládá výskyt zvláště chráněných živočišných druhů. 

Vzhledem k aktuálnímu stavu fauny v lokalitě a okolí a  vzhledem poloze lokality v městské 

zástavbě, nepředstavuje výstavba a provoz stavebního záměru významné riziko pro volně 

žijící živočichy. Negativní vliv na zoocenózu bude málo významný. 

 

 

 

D.1.2. Vliv na významné krajinné prvky 

  

V širším okolí zájmové lokality se vyskytují dva významné krajinné prvky „ze zákona“, jedná se 

o vodní tok Odru a její údolní nivu. Registrovaný VKP se dle územního plánu Statutárního 

města Ostravy na zájmové lokalitě, ani v širším sousedství záměru nenalézá.  

 

Lze tedy konstatovat, že realizace záměru nebude mít žádný vliv na významné krajinné prvky.  

 
 
 
D.1.3. Vlivy stavby na estetickou hodnotu krajiny 

Zájmová lokalita je ohraničena městskou zástavbou, dopravními stavbami a obchodně-

průmyslovou zónou. Objekt „SVINOV CENTRUM“ bude dominantní stavbou v zájmovém 

území svinovského přednádraží, avšak bez negativního vlivu na estetickou hodnotu městské 

zástavby Ostravy. Vzhledem k současnému stavu plochy určené pro výstavbu (a budovy 

„plata“) lze konstatovat, že estetické poměry v území se výrazně zlepší. Nový objekt bude mít 

navíc významný přínos pro cestující veřejnost. Zvýší se kultura cestování v tomto významném 

přestupním uzlu Ostravské aglomerace. 

 

 

 
D.1.4. Vlivy na ovzduší 

 

Období výstavby 

Během výstavby bude k ovlivňování kvality ovzduší docházet pouze lokálně a dočasně, 

zejména v době vlastní realizace stavebních a demoličních prací. Na ovlivnění se bude podílet 

jednak doprava (transport materiálu, stavební mechanismy), jednak plochy zařízení stavenišť 

a vlastní stavba, které budou zdrojem polétavého prachu. Působení těchto vlivů však bude 

časově omezeno a všechny procesy spojené se zhoršením kvality ovzduší během stavební 

činnosti budou plně reverzibilní. 
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Je nezbytné na stavbě provést především technická a organizační opatření, která povedou 

k minimalizaci vzniku emisí. Jedná se např. o omezení plošného rozsahu zařízení stavenišť, 

čištění komunikací, skrápění ploch zařízení stavenišť, komunikací a deponií v suchém období 

roku. 

 
 

Období provozu 

Provozem samotného nového zdroje nedochází u žádné znečišťující látky k překročení 

imisního limitu. 

 

Jako příspěvek nového zdroje byla maximální 24 hodinová koncentrace PM10 vypočtena 0,246 

µg/m3 to je 0,491 % podíl imisního limitu, roční průměrná koncentrace 0,00807 µg/m3 pak 

představuje 0,020 % imisního limitu. 

 

Maximální 1 hodinová koncentrace NO2 byla vypočtena 0,918 µg/m3 to je 0,495 % podíl 

imisního limitu, roční průměrná koncentrace 0,0107 µg/m3 pak představuje 0,027 % imisního 

limitu. 

 

Roční průměrná koncentrace NOx byla vypočtena 0,100 µg/m3 to je 0,333 % podíl imisního 

limitu. 

 

Roční průměrná koncentrace benzenu  byla vypočtena 0,00495 µg/m3 to je 0,099 % podíl 

imisního limitu. 

 

Po zpracování vstupních podkladů programem Symos97v2006 pro modelování stacionárních 

zdrojů znečišťování ovzduší lze konstatovat, že přírůstek vzniklý výstavbou nového záměru 

nezpůsobí překročení imisních limitů. 

 

Dle Rozptylové studie (EKOME, spol. s r.o., 2008) bude mít vypočtený přírůstek vzniklý 

výstavbou nového záměru minimální vliv na imisní koncentraci znečišťujících látek v 

posuzované lokalitě (viz přílohy). 
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D.1.5. Vlivy na p ůdu 

 

Původní půdní pokryv jako složka životního prostředí, ve své samostatné a plně funkční 

podobě, se na zájmové lokalitě de facto nenachází. Jeho pohřbené zbytky byly objeveny při 

průzkumných vrtech. V povrchové vrstvě najdeme výhradně navážku. Alochtonní půda se 

objevuje v místech se zelení. 

 

Pro zástavbu jsou vymezeny pozemky 3075/1, 3075/29, 3075/27, 3075/20, 985/2, 985/3, které 

jsou umístěny podél nově navržené ulice Peterkovy a pod stávajícím „platem“. Tyto pozemky 

vytváří pruh podél oplocení kolejiště ČD mezi Svinovskými mosty a Nádražím ČD a jsou 

vedeny v kategorii „ostatní plocha“. 

 

Realizace záměru „SVINOV CENTRUM“ sebou nepřinese zásah do zemědělského půdního 

fondu (ZPF) ani do lesního půdního fondu (LPF). 

 

 
 
D.1.6. Vlivy na nerostné zdroje a geologické prost ředí 

 

Zájmová lokalita stavby se nachází v chráněném ložiskovém území, v dobývacím prostoru 

Mariánské Hory I, a to na hořlavý plyn. Ke stavební činnosti je proto třeba následně doložit 

stanovisko orgánu, který je dle horního zákona pověřen evidencí a ochranou tohoto 

chráněného ložiskového území – v našem případě se jedná o OKD, a.s.., IMGE, o.z. 

 

Negativní vliv záměru na nerostné zdroje a geologické prostředí je možno vyloučit.  

 

Realizace záměru nebude tedy dle nám známých skutečností mít žádný negativní vliv na 

horninové prostředí a využívání horninových a nerostných zdrojů v širším okolí zájmové 

lokality.  

 

 

D.1.7. Vlivy na vodní toky, vodní plochy a vodní zd roje 

 

Nejvýznamnějším tokem v oblasti je řeka Odra, která protéká ve směru J-S (v širší oblasti JZ-

SV) ve vzdálenosti cca 500 m od záměru. Z hlediska zájmové lokality je významný také vodní 
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tok Porubka, která je levostranným přítokem Odry. Řeky Odra a Porubka jsou  významné toky 

ve smyslu vyhl.č. 470/2001 Sb. 

 

V blízkém ani vzdáleném okolí zájmové lokality se nenachází žádná chráněná oblast 

přirozené akumulace vod (CHOPAV).  

 

Dle Základní vodohospodářské mapy 1:50 000, list 15-43 Ostrava a dle internetového 

mapového serveru Výzkumného ústavu vodohospodářského (http://heis.vuv.cz) vyplývá, že 

zájmová lokalita neleží v ochranném pásmu vodního zdroje. 

 

Zájmová lokalita též nezasahuje do záplavového území pro Q100 (zdroj: Povodňový plán ČR, 

http://www.dppcr.cz).  

 

Vlivy na vodní toky, vodní plochy a vodní zdroje můžeme vyhodnotit jako málo významné. 

 

Objekt bude odkanalizován oddílnou kanalizací. Splaškové vody komunálního charakteru 

budou napojeny na veřejnou jednotnou kanalizaci přímo, odpadní vody z kuchyňského 

provozu pak přes odlučovač tuku. Napojení je řešeno do kanalizačního sběrače s koncovkou 

na čistírně odpadních vod.  

 

Dešťové vody ze střech objektů a přilehlých zpevněných ploch budou vypouštěny do veřejné 

dešťové kanalizace. Napojení dešťových vod z parkovacích stání bude řešeno přes předčistící 

zařízení – odlučovač lehkých kapalin, který bude doplněn i sorpčním filtrem. 

 

Významný vliv záměru na kvalitu podzemních a povrchových vod nepředpokládáme. 

 

 

D.1.8. Vlivy stavby na ve řejné zdraví 

 

Zdravotní rizika 
 

Z hlediska potencionálního ovlivnění obyvatelstva přicházejí teoreticky v úvahu faktory 

fyzikální (hluk, vibrace), chemické (znečišťování ovzduší, vody a půdy) a psychosociální 

(rušení pohody aj.). Jako nejvýznamnější možné vlivy spojené s výstavbou a provozem centra 

byly v rámci přípravných prací vytipovány vlivy spojené s hlukovým zatížením lokality a 

znečišťováním ovzduší. 
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Nárůst hluku v etapě výstavby bude plně reverzibilní a bude omezen pouze na krátké období 

výstavby. Pro období provozu bylo zpracováno Akustické posouzení (viz příloha č.3). 

 

Realizací záměru dojde pouze k minimálnímu ovlivnění hladiny hluku v okolí plánované 

výstavby. V souvislosti s polyfunkčním objektem dojde k minimálnímu nárůstu dopravy, který 

se projeví nárůstem cca 0,3 dB na fasádě bytového objektu č.p.370. Žádné další obytné 

objekty nebudou plánovaným objektem ovlivněny. 

 

U navrhovaného záměru dojde k navýšení hladiny hluku ze stacionárních zdrojů. Toto 

navýšení vzniká především vlivem nově uvažovaných parkovišť. Možné zdroje hluku jako 

vzduchotechnika jsou všechny umístěny na střeše objektu v uzavřených prostorách a 

nebudou téměř žádným způsobem ovlivňovat okolí. Největší vliv na jednu bytovou jednotku 

(č.p.370) bude mít parkoviště v ulici Peterkova. Hladina hluku ze všech stacionárních zdrojů 

bude na fasádě objektu ve dne i v noci o cca 10 dB nižší než stanovený limit (viz přílohy). 

 

Znečišťování ovzduší v etapě výstavby bude časově omezené a plně reverzibilní a pokud 

budou přijata preventivní opatření uvedena v kapitole D.4., nebude etapa výstavby centra 

znamenat významný vliv na zdraví obyvatel.  

 

Na základě výsledků Rozptylové studie (EKOME, spol. s r.o., 2008) lze konstatovat, že 

přírůstek vzniklý výstavbou nového záměru nezpůsobí překročení imisních limitů. 

 

Vypočtený přírůstek vzniklý provozem záměru „SVINOV CENTRUM“ bude mít minimální vliv 

na imisní koncentraci znečišťujících látek v posuzované lokalitě (viz přílohy). 

 

Za podmínky dodržení všech stávajících legislativních norem a doporučení, která jsou 

uvedena v předloženém oznámení, není dán předpoklad závažného ovlivnění zdravotního 

stavu obyvatelstva v důsledku realizace stavebního záměru.  

 

Počet obyvatel ovlivn ěných ú činky stavby 
 

Přesný počet obyvatel ovlivněných účinky stavby nelze stanovit, neboť problematika spočívá 

ve dvou rovinách: obyvatelé v blízkém okolí a cestující využívající přestupního uzlu Svinovské 

mosty – žst. Svinov. 
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Ovlivn ění faktor ů psychické pohody 

 

Faktory psychické pohody by mohly být ovlivněny zejména v době výstavby. Rušivým 

faktorem by mohla být jednak doprava stavebních materiálů na stavbu a pak vlastní stavební 

práce. Tyto vlivy (které jsou dočasné) však budou minimalizovány na nejnižší možnou míru 

dodržováním opatření, která jsou uvedena  souhrnně v kapitole D.4. Rovněž prašnost by 

mohla představovat snížení faktoru pohody. Zvýšená prašnost se může projevovat zejména 

v období provádění výkopových prací za dlouhodobě suchého a větrného období. Tento vliv je 

rovněž dočasný (omezen na období výstavby), přičemž při provozu již záměr významným 

zdrojem  prašnosti nebude. 

 

 

D.1.9. Vlivy na nemovité kulturní památky, archeolo gické památky a nalezišt ě  

 

V těsné blízkosti je po rekonstrukci výpravní budova žst. Ostrava-Svinov, parc. č.3116, 3114, 

k.ú. Svinov, která je zapsána do Ústředního seznamu  seznamu kulturních památek pod 

rejstříkovým číslem 49797/8-3977. V roce 2001 byl prohlášen za kulturní památku také dům 

č.p. 370 na ulici Peterkova (rejst.č. 51178/8-4046). Další nemovité památky se v sousedství 

záměru nenacházejí. 

 

Nepředpokládáme negativní vliv demoličních a stavebních prací na žádnou kulturní památku. 

 

Z hlediska archeologického se jedná o území, v němž archeologické nálezy nelze vyloučit, byť 

byla lokalita v novodobé historii značně ovlivněna stavební aj. činností a pravděpodobnost 

nálezů je spíše minimální. Přesto je potřeba respektovat ustanovení zákona č 20/1987 Sb., o 

státní památkové péči, což znamená, že před započetím stavebních prací je nutno uzavřít 

dohodu mezi investorem a příslušným archeologickým ústavem o zajištění odborného 

archeologického dohledu, umožnění dokumentace a případné provedení záchranného 

archeologického výzkumu. 

 

Paleontologické nálezy (dle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

v platném znění) v zájmovém území nepředpokládáme. 
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D.1.10. Ostatní vlivy 

 

Ostatními vlivy můžeme nazývat např. vlivy biologické, spojené se zavlečením nepůvodních 

druhů rostlin a živočichů na zájmovou lokalitu. V této souvislosti je zapotřebí sledovat 

především nástup invazních rostlin. V případě jejich zjištění je nutné přistoupit k jejich likvidaci. 

 

 

D.1.11. Vliv produkce odpad ů 

 
Odpady budou vznikat v rámci výstavby i v rámci provozu centra. Původce odpadů bude, 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění, nakládat s odpady podle jejich 

skutečných vlastností. Bude je shromažďovat utříděně podle druhu a kategorií a zabezpečí je 

před nežádoucím únikem do životního prostředí. Odstranění všech odpadů bude zajištěno 

subdodavatelsky, odpad bude předáván pouze oprávněné osobě.  

 

Bude-li s odpady v centru v průběhu výstavby a provozu nakládáno v souladu s platnou 

legislativou na úseku odpadového hospodářství, nepředpokládáme žádné negativné ovlivnění 

životního prostředí v důsledku produkce odpadů z provozu a výstavby areálu. 

 

Vliv produkce odpadů v období výstavby nebude vzhledem k poměrně malé rozsáhlosti 

stavebního záměru významný, zároveň produkce odpadů v období provozu by neměla 

výrazně zatěžovat životní prostředí. 

 

 

D.2. Rozsah vliv ů vzhledem k zasaženému území a populaci 
 

Území zasažené stavbou představuje lokalitu mezi žst. Svinov a Svinovskými mosty. Zájmová 

lokalita je ohraničena městskou zástavbou, dopravními stavbami a obchodně-průmyslovou 

zónou. Objekt „SVINOV CENTRUM“ bude dominantní stavbou v zájmovém území 

svinovského přednádraží. Nový objekt bude mít významný přínos pro cestující veřejnost. Zvýší 

se kultura cestování a spektrum služeb. 

 

Přesný počet obyvatel ovlivněných účinky stavby nelze stanovit, neboť problematika spočívá 

ve dvou rovinách: obyvatelé v blízkém okolí a cestující využívající přestupního uzlu Svinovské 

mosty – žst. Svinov. 
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Vlivy na obyvatele byly vyhodnoceny jako málo významné a omezené především na období 

stavebních prací. 

 

Za dodržení opatření vedených v kapitole D.4 Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, 

popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů můžeme konstatovat, že rozsah negativních vlivů 

vzhledem k zasaženému území a populaci bude akceptovatelný.  

 

 

D.3. Údaje o možných významných nep říznivých vlivech p řesahující 

státní hranice 

 

Nejsou předpokládány žádné nepříznivé vlivy přesahující hranice ČR. 

 

 

D.4. Opatření k prevenci, vylou čení, snížení, pop řípadě kompenzaci 

nepříznivých vliv ů 

 

Dodržovat je nutno opatření podle následující specifikace: 

     

 Opatření ve fázi p řípravy:  

 

� Bude zpracován harmonogram výstavby tak, aby v maximální možné míře eliminoval 

nepříznivé dopady na veřejné zdraví obyvatelstva a jednotlivé složky životního prostředí. 

� Bude vypracován systém nakládání s odpady vznikajícími v průběhu stavby, který bude 

zaměřen na jejich třídění, oddělené shromažďování a následné využití či odstranění.  

� V případě kácení dřevin rostoucích mimo les zajistí investor před vlastním odstraněním 

dřevin povolení ke kácení dřevin u příslušného orgánu ochrany přírody. Kácení dřevin by 

mělo být prováděno mimo vegetační období, tj. v měsících listopad až březen. 

� Před vydáním stavebního povolení požádá stavebník vodoprávní úřad o vydání souhlasu 

k výše uvedené stavbě (dle § 17 zákona č. 254/2001 Sb.). 
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Opatření ve fázi realizace: 

� Během stavby budou dodržovány podmínky na ochranu životního prostředí a jeho 

jednotlivých složek, bezpečnosti práce, požárního zabezpečení a ochrany zdraví a 

zdravých životních podmínek při výstavbě, dle platných právních předpisů, směrnic a 

platných technických norem. 

� Venkovní stavební práce spojené se zvýšenu hlučností (např. terénní úpravy apod.) 

nebudou realizovány ve dnech pracovního klidu, ve státem uznávaných svátcích, a 

v nočních hodinách. Veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a 

technologického materiálu přes okolní obytnou zástavbu budou uskutečňovány v denní 

době. 

� Dodavatel stavby bude zodpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím 

využívaných přístupových cest ke staveništi po celou dobu probíhajících stavebních prací. 

� Na zařízení staveniště budou minimalizovány zásoby sypkých stavebních materiálů a 

ostatních potenciálních zdrojů prašnosti; vlastní zemní práce budou prováděny po etapách 

vždy v rozsahu nezbytně nutném.  

� Případná kontaminovaná zemina, zjištěna při výkopových pracích, bude odtěžena 

samostatně a bude s ní naloženo v souladu s příslušnými právními normami a technickými 

postupy. 

� Případné mezideponie výkopových zemin budou udržovány v bezplevelném stavu, ty které 

nebudou bezprostředně využity do 6-ti týdnů od vlastní skrývky budou osety travinami. 

� Možnému znečištění půd je třeba předejít uložením látek škodlivých půdám a vodám 

v k tomuto účelu vyhrazených prostorách. 

� Plnění palivy v areálu stavby provádět pouze v nezbytných případech, kdy by plnění mimo 

areál bylo organizačně neschůdné nebo technicky nerealizovatelné.  

� Na staveništi nebude prováděna údržba mechanismů s výjimkou běžné denní údržby. 

� Ke kolaudaci stavby bude předložena specifikace druhů a množství odpadů vzniklých 

v průběhu výstavby a bude doložen způsob jejich likvidace.  

� V případě archeologického nálezu je třeba oznámit tuto skutečnost příslušnému 

Památkového ústavu a zajistit záchranný archeologický výzkum. 

� Z důvodu prevence ruderalizace území budou v rámci konečných terénních úprav 

rekultivovány všechny plochy zasažené stavebními pracemi.  

� Bude monitorován nástup neoindigenofytů, v případě zjištění bude přistoupeno k jejich 

likvidaci. 
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� V případě potřeby kácení dřevin investor zažádá u příslušného orgánu ochrany přírody o 

povolení odstranění dřevin rostoucích mimo les. Za odstraněné dřeviny bude provedena 

náhradní výsadba v rozsahu, který stanoví orgán ochrany přírody. Doporučujeme případné 

kácení dřevin provést v období vegetačního klidu (v období listopad - březen). 

� Hodnotné solitérní dřeviny (např. na okrajích zařízení stavenišť apod.) doporučujeme 

ochránit dřevěným obložením před poškozením mechanizací. 

 

Opatření ve fázi provozu: 

� Bude monitorován nástup neoindigenofytů, v případě zjištění bude přistoupeno k jejich 

likvidaci. 

� Se vznikajícími odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a prováděcími 

předpisy k tomuto zákonu. 

 
 
 
D.5. Charakteristika nedostatk ů ve znalostech, a neur čitostí, které se 

vyskytly p ři specifikaci vliv ů  

 

Odchylky od provedeného hodnocení jednotlivých vlivů mohou vzniknout v průběhu 

zpracování dalšího stupně projektové dokumentace v důsledku změny vstupních dat.  

 

Určité nedostatky sebou vždy nese modelové zpracování (hluková studie, rozptylová studie). 

Tyto nedostatky jsou dány přesností vstupních údajů, zatížením výpočtů chybou spojenou 

s vlastní výpočtovou metodou, atd. Odchylky od provedeného hodnocení jednotlivých vlivů 

mohou také následně vzniknout v průběhu zpracování dalšího stupně projektové 

dokumentace v důsledku precizace vstupních dat.  

 

V případě interpretace informací z mapových podkladů, které byly převážně středních měřítek, 

dochází vždy k určitému zobecnění a jisté míře nepřesnosti ve vztahu k dané lokalitě. Pokud 

to však bylo v našich možnostech, snažili jsme se o uvedení informací vztahujících se 

konkrétně k námi posuzované lokalitě.  
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU  
 

Investor nepředkládá variantní řešení záměru. 

 
 
 

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
 

Při realizaci záměru je třeba respektovat další omezení, daná existujícími limity ochrany 

území, tak jak jsou výše popsány. Žádné další doplňující údaje nejsou známy. Mapová, resp. 

jiná dokumentace je součástí příloh tohoto oznámení, resp. byla uvedena přímo ve výše 

uvedeném  textu. 

 
 
 

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU  

 

Důvodem pro vypracování Oznámení je skutečnost, že záměr „SVINOV CENTRUM“ svojí 

dikcí splňuje kritérium stanovené v zákoně o posuzování vlivů na životní prostředí, příloze I., 

kategorii II, bodu 10.6 „Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o 

celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 

parkovacích stání v součtu pro celou stavbu“.  

 

Dle této přílohy tak záměr podléhá zjiš ťovacímu řízení. Příslušným orgánem státní správy je 

v tomto konkrétním případě Krajský úřad Moravskoslezského kraje. 

 

Hodnocený záměr zahrnuje jen jednu variantu technického a technologického řešení. Jiná 

varianta řešení není investorem uvažována.  

 

Jedná se o výstavbu centra s prostory určenými pro obchodní vybavenost a služby a 

administrativní účely v prostoru mezi Svinovskými mosty a nádražím ČD Svinov – severně od 

současné ulice Peterkova. Parkování bude převážně situováno na střechu objektu, příjezd na 

parkoviště bude realizován po kruhových rampách. 
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Součástí stavebního záměru je vybudování cca 251 parkovacích stání – z toho 177 na střeše 

části budovy (4. nadzemní patro), 48 podél nově navržené ulice Peterkova (součástí záměru 

„Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa“) a 26 pod kruhovými rampami. 

Centrum bude rozděleno na administrativní část, která bude mít 12 nadzemních podlaží a 

bude situována v západní části, a obchodní část, která bude situována podél ulice Peterkova, 

která spojuje Svinovské mosty a nádraží ČD. Obchodní část bude situovaná ve východní části 

a bude mít 3 nadzemní podlaží -  ve 4. podlaží bude situováno parkoviště.  

 

Zastavěná plocha stavebního záměru bude činit cca 5 870 m2, obestavěný prostor potom 

148 244 m3. 

 

Původní půdní pokryv jako složka životního prostředí, ve své samostatné a plně funkční 

podobě, se na zájmové lokalitě de facto nenachází. V povrchové vrstvě najdeme výhradně 

navážku. Alochtonní půda se objevuje v místech se zelení. 

 

Pro zástavbu jsou vymezeny pozemky 3075/1, 3075/29, 3075/27, 3075/20, 985/2, 985/3, které 

jsou umístěny podél nově navržené ulice Peterkovy a pod stávajícím „platem“. Tyto pozemky 

vytváří pruh podél oplocení kolejiště ČD mezi Svinovskými mosty a Nádražím ČD a jsou 

vedeny v kategorii „ostatní plocha“. 

 

Realizace záměru „SVINOV CENTRUM“ sebou nepřinese zásah do zemědělského půdního 

fondu (ZPF) ani do lesního půdního fondu (LPF). 

 

Jižní polovina zájmového území patří podle údajů ze Základní vodohospodářské mapy ČR 

(15-43 Ostrava) do záplavového území řeky Porubky. Před vydáním stavebního povolení 

požádá stavebník vodoprávní úřad, Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města 

Ostravy o vydání souhlasu k této stavb ě dle § 17, odst. 1, písm. c) a e), zákona č. 254/2001 

Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

Zájmová lokalita stavby se nachází v chráněném ložiskovém území, v dobývacím prostoru 

Mariánské Hory I, a to na hořlavý plyn. Ke stavební činnosti je proto třeba následně doložit 

stanovisko orgánu , který je dle horního zákona pověřen evidencí a ochranou tohoto 

chráněného ložiskového území – v našem případě se jedná o OKD, a.s.., IMGE, o.z. 

 

Provozem samotného záměru nedochází u žádné znečišťující látky k překročení imisního 

limitu. Jako příspěvek nového zdroje byla maximální 24 hodinová koncentrace PM10 
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vypočtena 0,246 µg/m3 to je 0,491 % podíl imisního limitu, roční průměrná koncentrace 

0,00807 µg/m3 pak představuje 0,020 % imisního limitu. Maximální 1 hodinová koncentrace 

NO2 byla vypočtena 0,918 µg/m3 to je 0,495 % podíl imisního limitu, roční průměrná 

koncentrace 0,0107 µg/m3 pak představuje 0,027 % imisního limitu. Roční průměrná 

koncentrace NOx byla vypočtena 0,100 µg/m3 to je 0,333 % podíl imisního limitu. Roční 

průměrná koncentrace benzenu  byla vypočtena 0,00495 µg/m3 to je 0,099 % podíl imisního 

limitu. 

 

Dle Rozptylové studie (EKOME, spol. s r.o., 2008) bude mít vypočtený přírůstek vzniklý 

výstavbou nového záměru minimální vliv na imisní koncentraci znečišťujících látek v 

posuzované lokalitě. 

 

Podle Akustického posouzení (2008) dojde realizací záměru pouze k minimálnímu ovlivnění 

hladiny hluku v okolí plánované výstavby. V souvislosti s polyfunkčním objektem dojde 

k minimálnímu nárůstu dopravy, který se projeví nárůstem cca 0,3 dB  na fasádě bytového 

objektu č.p.370. Žádné další obytné objekty nebudou plánovaným objektem ovlivněny. 

 

U navrhovaného záměru dojde k navýšení hladiny hluku ze stacionárních zdrojů. Toto 

navýšení vzniká především vlivem nově uvažovaných parkovišť. Možné zdroje hluku jako 

vzduchotechnika jsou všechny umístěny na střeše objektu v uzavřených prostorách a 

nebudou téměř žádným způsobem ovlivňovat okolí. Největší vliv na jednu bytovou jednotku 

(č.p.370) bude mít parkoviště v ulici Peterkova. Hladina hluku ze všech stacionárních zdrojů 

bude na fasádě objektu ve dne i v noci o cca 10 dB nižší  než stanovený limit. 

 

Zásobování objektu v období provozu bude provedeno pitnou vodou z veřejného vodovodního 

řádu, který je v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Předpokládaná 

denní potřeba vody představuje 55,0 m3/den. 

 

Objekt bude odkanalizován oddílnou kanalizací. Splaškové vody komunálního charakteru 

budou napojeny na veřejnou jednotnou kanalizaci přímo, odpadní vody z kuchyňského 

provozu pak přes odlučovač tuku. Napojení je řešeno do kanalizačního sběrače s koncovkou 

na čistírně odpadních vod.  

 

Dešťové vody ze střech objektů a přilehlých zpevněných ploch budou vypouštěny do veřejné 

dešťové kanalizace. Napojení dešťových vod z parkovacích stání bude řešeno přes předčistící 

zařízení – odlučovač lehkých kapalin, který bude doplněn i sorpčním filtrem. 
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Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údaj ů vztahujících se 

k posuzovanému zám ěru, sou časnému i výhledovému stavu jednotlivých složek 

životního prost ředí a s p řihlédnutím ke všem souvisejícím skute čnostem lze 

konstatovat, že navrhovaný zám ěr svými parametry nep řekračuje povolené limity, a 

proto jej lze v navržené lokalit ě doporu čit k realizaci. 
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� Metodický pokyn MŽP OOLP/1067/96, ze dne 1. 10. 1996, k odnímání půdy ze 
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