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Úvod 
 
Pro stavbu ”Budova vysokoregálového skladu SFO“ v areálu firmy Semperflex Optimit s.r.o. 
Odry, která je v současnosti zpracována ve stupni dokumentace pro územní řízení, je 
zpracováno oznámení dle přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. 
Záměr „Budova vysokoregálového skladu SFO“ naplňuje ust. §4 odst. 1 písm. c) výše 
citovaného zákona. Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve 
znění pozdějších předpisů, přílohy č. 1 spadá předkládaný záměr do kategorie II (záměry 
vyžadující zjišťovací řízení), bodu 10.6 Skladové a obchodní komplexy včetně nákupních 
středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže 
s kapacitou nad 100 parkovacích míst v součtu pro celou stavbu 

Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení je Krajský úřad Moravskoslezského kraje. 
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A. Údaje o oznamovateli 

 
Investor               SEMPERFLEX  OPTIMIT s.r.o. 
Sídlo      Vítkovská 391/29 

     742 35 Odry    
Zástupce investora    Ing.Mario Loja, jednatel 
     Ing.Josef Kapitán, jednatel   
IČ     26425173   
DIČ     CZ26425173 
 
Oznamovatel    CENTROPROJEKT a.s.  
Sídlo                                                   Štefánikova 167, 760 30 Zlín 
IČ    26907241 
DIČ     CZ26907241  
Odpovědný zástupce    Ing. Vladimír Kudela, předseda představenstva a.s. 
ve věcech technických  Ing. Kamil Hráček, HIP  

tel. 576 011 422 
    e-mail: hracek@centroprojekt.cz 

 
Projektant     CENTROPROJEKT a.s.  
Sídlo                                                   Štefánikova 167, 760 30 Zlín 
IČ    26907241 
DIČ     CZ26907241  
Odpovědný zástupce    Ing. Vladimír Kudela, předseda představenstva a.s. 
ve věcech technických  Ing. Kamil Hráček, HIP  

tel. 576 011 422 
    e-mail: hracek@centroprojekt.cz 

 
B. Údaje o záměru                                         
I. Základní údaje                                                                                        
1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1    
 
Budova vysokoregálového skladu SFO 
 
kategorie II - bodu č.10.6 Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o 
celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu. 
 

 
2. Kapacita (rozsah) záměru  

Skladovací část   2 691,75 m2 
Expediční část    1 999,62 m2 
Administrativní část      144 m2 
Celkem    4 835,37 m2 
 
Rampa pro malé nákladní  
automobily       419 m2 
Rampa železniční a spojovací    315 m2 
Nakládací plocha pro kamiony 1 354,5 m2 
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3. Umístění záměru   kraj Moravskoslezský 
Město Odry  
k.ú. Odry, p.č. 1278/1   
 
 

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

Předmětem záměru je výstavba nové budovy vysokoregálového skladu SFO, zahrnující 
skladovací část o výměře 2 691,75 m2, expediční část o výměře 1 999 m2 a administrativní 
část o výměře 144 m2 ve stávajícím areálu firmy SEMPERFLEX  OPTIMIT s.r.o. 
Záměr se nachází v katastrálním území Odry. Jedná se o stávající areál firmy SEMPERFLEX  
OPTIMIT s.r.o., který tvoří průmyslovou část ve městě Odry a doplní stávající objekty firmy. 
V novém objektu nebude umístěna výroba, objekt bude sloužit jako sklad. 
 

Lokalita navržena pro umístění stavby se nachází severně a severozápadně od obydlené zóny. 
Území areálu je rámcově ohraničeno na severu a východě železniční tratí ČD (Suchdol nad 
Odrou - Budišov nad Budišovkou), na jihovýchodě ul. Nádražní a na jihu a západě ul. 
Vítkovská. Obytná zástavba se nachází na jihovýchodě, jihu a jihozápadě za třídou 
Osvobození a řekou Odra.  
Areál je oplocen a zabezpečen bezpečnostní nepřetržitou službou. Tvar areálu je přibližně 
obdélníkový s podélnou osou severozápad - jihovýchod.  
Areál je napojen  kompletně na inženýrské sítě. 
Pozemky areálu jsou ostatní plochou a stavební plochou, jsou ve vlastnictví SEMPERFLEX 
OPTIMIT s.r.o.  
Voda pro provozní a sociální účely je odebírána z řeky Odry a je ve vodárně provozu 
Energetika upravována na potřebné parametry. Zdrojem pitné vody je vodovod SmVaK a 
dodává se prostřednictvím rozvodného řádu SEMPERFLEX OPTIMIT s.r.o.  
 

V dotčeném území není žádný vodní tok. 
 

V dotčeném území provozu firmy SEMPERFLEX OPTIMIT s.r.o. se nenachází citlivé ani 
zranitelné oblasti podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon) a nepředpokládá se, že by provozem dotčené části SFO mohlo dojít k ovlivnění 
takovýchto oblastí. 
Areál SEMPERFLEX OPTIMIT s.r.o., ani plocha posuzovaného provozu nejsou umístěny v 
chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). 
 

Cílem investičního záměru je stavba nového skladu pro zabezpečení strategických cílů 
společnosti v oblasti skladového hospodářství – navržen je nový vysokoregálový sklad, který 
zabezpečí dostatečnost skladovacích prostor pro výrobu firmy. 
 
Možnost kumulace s jinými záměry než uvedenými, v zájmovém území není vymezena.  
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5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a  
      hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí 
  
Lokalita navržena pro realizaci záměru se nachází v areálu firmy SEMPERFLEX  
OPTIMIT s.r.o. v Odrách. Jedná se o stávající areál průmyslové výroby. 
Dle platného územního plánu města Odry je pozemek součástí stávající funkční plochy VP – 
výroba průmyslová v zastavěném území obce. Ve funkční ploše VP – průmyslová výroba je 
dle regulativů územního rozvoje přípustné mimo jiné umístění staveb pro průmyslovou 
výrobu a skladování, velkých skladových objektů (viz. Stanovisko k záměru  stavby 
z hlediska územně plánovací dokumentace, Městský úřad Odry, Stavební úřad, 
zn.:výst.1232/08-Pn-326 z 8.10.2008). 

 
V rámci stavby „Budova vysokoregálového skladu SFO“ budou především realizovány 
objekty – skladovací část, expediční část a administrativní část. 
Stavbou zmíněného objektu dojde k rozšíření možnosti skladování – počet skladovacích 
dřevěných palet 10 080 ks, v 10 skladovacích úrovních se 14 skladovacími buňkami o 
rozměru 1 350 x 2 800 mm. Skladovací prostor bude obsluhován vysokozdvižnými vozíky. 
 
Urbanistické řešení je v souladu se závaznou územně plánovací dokumentací. Svou atraktivní 
polohou a vazbou na okolní prostředí se začleněním stavby skladu do předmětného území 
výrobního charakteru.  
 
Varianty 
Pro variantní posouzení stavby by mohly být zvažovány následující varianty : 
1. Nulová varianta 
2. Varianta předkládaná oznamovatelem 
 
Nulová varianta 
Varianta nulová by předpokládala ponechání plochy v současném stavu. Nulová varianta je 
možná, ale neumožňuje realizovat záměr investora související se zabezpečením dostatečných 
skladovacích prostor v jeho areálu.  
 
Varianta předkládaná oznamovatelem 
Žádná činnost související se stavebními pracemi není ekologicky optimální, může být  
přijatelná. Za přijatelnou lze považovat tu činnost, která eliminuje a omezuje nepříznivý vliv 
jednotlivých záměrů na životní prostředí a zároveň umožňuje realizaci záměru investora. 
V případě zájmové lokality je třeba vzít v úvahu stávající stav území a možnost umístit stavbu 
navrhovaného typu. Stavbu je možné provést tak, aby odpovídala požadavkům na 
minimalizaci vlivů provozu na životní prostředí v oblasti architektonické a stavební. 
Variantu navrhovanou oznamovatelem je možné považovat za ekologicky přijatelnou a 
vhodnou za předpokladu uplatnění všech doporučení a navrhovaných opatření. Stavba bude 
napojena na stávající technickou infrastrukturu průmyslového areálu a bude řešena v souladu 
s dopravním systémem řešeného území.    
Navrhované řešení vychází z celkového konceptu lokality a navazujících okolních objektů a 
typu území.  
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6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 
 
Záměrem stavby je stavba skladu ve výrobním areálu firmy SEMPERFLEX  
OPTIMIT s.r.o. v Odrách. Jedná se výrobní firmu, která potřebuje naléhavě dostatečné 
skladové prostory pro své výrobky vyráběné v předmětném území.  
 
Situování stavby 
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Výčet ploch 
 
Skladovací část    54,16 x 49,7  2 691,75 m2 
Expediční část     80,76 x 24,76  1 999,62 m2 
Administrativní část      8 x 18      144 m2 
Celkem        4 835,37 m2 
Rampa pro malé nákladní automobily  14,5 x 28,9     419 m2 
Rampa železniční a spojovací    šířka 3 m (krytá)     315 m2 
Nakládací plocha pro kamiony  63 x 21,5 (nekrytá) 1 354,5 m2 
 
Objekt vysokoregálového skladu bude zahrnovat: 

- skladovací část 
- expediční část 
- administrativní čásr 

 
Skladovací část 
Skladovací část bude tvořena železobetonovou trojlodní halou, opláštěnou sendvičovými 
keramickými panely. Podlaha je navržena průmyslová, betonová. Velikost haly je navržena o 
rozměrech 54,16 x 49,7, světlost po vazník bude 15,5 m, výška po atiku 18,0 m. Hala bude 
rozdělena na tři stejné sklady s dělícími stěnami železobetonovými o tloušťce  300 mm. 
Střecha bude sedlová s vnitřními a zaatikovanými vpustěmi. Objekt bude založen na 
základových patkách a pilotách. 
 
Expediční část 
Expediční část  bude rovněž železobetonovou halou, hala bude jednolodní, opláštěna 
sendvičovými keramickými panely, podlaha bude rovněž průmyslová, betonová. Hala je 
navržena o rozměrech 80,76 x 24,76 m. Světlost výšky po atik bude 7,0 m, po vazník 4,50 m.. 
Sedlová střecha bude se zaatikovanými vpustěmi. Objekt bude založen na základových 
patkách a pilotách. 
 
Administrativní část 
Administrativní část  bude tvořit jednopodlažní přístavba k hale, bude podsklepená. V podlaží 
budou umístěny kanceláře, sociální zařízení, sklad, denní místnost a chodba. V suterénu bude 
strojovna a nádrž SHZ. Objekt bude mít zděnou nosnou konstrukci, strop bude 
železobetonový, dlažba bude keramická a z PVC. Okna jsou navržena plastová, dveře 
dřevěné. Administrativní objekt bude o rozměrech 8 x 18 m, světlost po strop bude 3,00 m, 
výška po atiku bude 3,7 m. Střecha bude plochá s vnitřními vpustěmi. Objekt bude založen na 
základových patkách a pilotách. 
 
Rampa pro malé nákladní automobily bude železobetonová, krytá o rozměrech 14,5 x 28,9 m. 
Rampa ze dvou stran kolem budovy (železniční, spojovací)  bude šířky 3,0 m, bude krytá.  
Nakládací asfaltobetonová plocha pro kamiony je navržena o rozměrech 63 x 24,5 m, bude 
nekrytá. 
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Materiálové toky v novém skladě 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Zabalené palety z výroby  
DI  cca. 140 palet/den (7 dní v týdnu)  
DH  cca. 100 palet/den (7 dní v týdnu) 

 
• Zaskladnění z výroby včetně obchodního zboží 

DI  cca. 980 palet/týden 
DH  cca. 700 palet/týden 
HAWA cca. 200 palet/týden  
 

• Vyskladnění ze skladu  
DI  cca. 1.330 palet/týden 
DH  cca.    850 palet/týden 
HAWA cca.    210 palet/týden 
 

• Zpětné uskladnění zbytkových palet po komisionování 
DI  cca. 350 palet/týden 
DH  cca. 150 palet/týden 
HAWA cca.   10 palet/týden  

DH-Výroba  

 Rampa

   Nový sklad
          cca. 10.080 pal.

700 

 Vychystávání zásilek  

  202 LR 

850 1.330 

DI + IK-
Výroba  

  128 LR 

  22 KDE 

200

980

  148 KDE 

210

HAWA  

  10

850 1.200 210

cca. 12 voz ů/den

DI

DH 

HAWA  
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Pracovní doba ve skladě 
Příjem do skladu a expedice s nakládkou ze skladu bude  v období  Po – Pá ve 2 směnách. 
Příjem do skladu v období So – Ne bude v sobotu, v odpolední směně  –  příjem 12-15 ks 
vleček /směnu. 

 
Pracovníci     
Dělníci celkem 22+2   
Dělníci na směně max. 12+1  hlavní je ranní směna 
(odpoledne zpravidla míň)  
Podíl žen až 50 %  původně předpokládáno míň 
THP celkem 5  na ranní směnu 
Podíl žen 80%   
 
Technika     
Systémový vozík pro velmi úzké uličky 3 ks 800 Ah nabíjení v hlavní nabíjárně +  
   dovoz baterie a výměna v  
   regálové hale 
Vozík pro horizontální komisionování  
(zdvih 1,1 m) 3 ks 560 Ah nabíjení i výměna v hlavní  
   nabíjárně 
 
Standardní VZV s nosností 1,4 t a  
volným zdvihem 6 ks 600 Ah nabíjení i výměna v hlavní  
   nabíjárně 
 
Centrální nabíjárna je určena pro 9 VZV+ 3 sady baterií - každý vozík má 2 (2 směny), 
navijárna bude vybavena průběžným manipulátorem na výměnu baterie (uzavřená nabíjárna)  
 
Centrální pracoviště těžkého komisionování bude zahrnovat: 

• balička 
• tiskárny pro signa a pal.soupisky 
• počítač pro vyřízení výdejů a příjmů 
• manipulátor s rozsahem 3,5x10 m 

(nosnost 150 kg) 
Netechnologické prostory    

Odpočivna dělníků   
Čekatelna řidičů  
automat (lze společně s odpočivnou)  
WC řidičů s prostornější umývárnou   
WC dělníků  
Malý sklad – příručák (spotřební materiál, nářadí)  
Kancl dispečerek (PC se dvěma tiskárnami, centrální fax, úložné prostory) 
Kancl vedoucího s prostorem pro jednání (plné kancelářské pracoviště, prostor 
pro jednání)   
Archiv pro ukládání dokumentace  (regály)  

 
 
 



Dopravní napojení 
Parkoviště a hlavní příjezdy do areálu budou využívány stávající.  
 
Inženýrské sítě 
 
Elektrická energie 
Napojení NN bude ze stávajícího rozvaděče v areálu firmy, který má dostatečnou rezervu. 
  
Vytápění 
Vytápění bude teplovodní 105/80oC, napojené na stávající areálový rozvod.  
 
Vodovodní přípojka 
Vodovodní přípojka bude napojena na stávající rozvod vody v areálu. 
 
Dešťové vody 
Dešťové vody budou svedeny  do stávající dešťové kanalizace a do zatrub potoka, nakládací a 
zpevněné plochy budou  odvodněny přes odlučovač ropných látek do zatrub potoka. 
 
Splašková kanalizace 
Splašková kanalizace bude napojena na stávající splaškovou kanalizaci.. 
 
 
Úroveň navrhovaného technického řešení 
Záměr odpovídá požadovanému standardu pro obdobné stavby a je v souladu s platnou 
legislativou.  
Na životní prostředí může mít vliv vlastní výstavba a následně jejich provoz související 
s navrhovanou halou firmy SEMPERFLEX OPTIMIT s.r.o. související s dopravou.  
Navržený způsob realizace záměru a jeho provoz a začleněn objektů do území je řešen tak, 
aby vliv na životní prostředí byl minimalizován. Stav hlukové zátěže a  produkce škodlivin do 
ovzduší jsou posouzeny . 
Navržené technické i stavební a technologické řešení je v souladu s požadavky na obdobná 
zařízení a stavby. Navržena stavba je přiměřeným způsobem začleněna do stávající lokality 
s ohledem na okolní objekty a dopravní charakteristiky území. Technické řešení jednotlivých 
stavebních a funkčních prvků je řešeno účelně s optimalizací využití doprovodných ploch a 
technologických požadavků.  
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7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení  
 
Zahájení stavby      2009 
Ukončení        2010  
 
 
8. Výčet dotčených územně samosprávných celků      
 
Kraj     Moravskoslezský 
Město     Odry 
Ovlivnění jiných správních území se nepředpokládá. 
 
 
9.  Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato 
rozhodnutí vydávat           
 
Oznámení záměru     Krajský úřad Moravskoslezského kraje 
Územní rozhodnutí a  stavební povolení      Stavební úřad - Městský úřad Odry 
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II. Údaje o vstupech 
 
1. Zábor půdy 
 
Výstavbou nedojde k záboru zemědělského půdního fondu. Stavba bude realizována na 
pozemku parc. čís.1278/1 v k.ú.Odry, který je ostatní plochou – manipulační plochou. 
 
Tabulka č.1 

P.č. Kultura Vým ěra (m2) Vlastník 
1278/1 Ostatní plocha – manipulační plocha 77537 LV 249 

 
Půda určená k plnění funkce lesa  
Půda určená k plnění funkce lesa nebude záměrem dotčena.  
 
 
2. Odběr a spotřeba vody 
 
Pitná voda 
 
Zásobování vodou pro vlastní výstavbu bude zabezpečeno  ze stávajícího rozvodu vody 
v areálu.  
Voda pro provozní a sociální účely je odebírána z řeky Odry a je ve vodárně provozu 
Energetika upravována na potřebné parametry. Zdrojem pitné vody je vodovod SmVaK a 
dodává se prostřednictvím rozvodného řádu SEMPERFLEX OPTIMIT s.r.o.  
 
Zásobování vodou   
Zásobování vodou bude řešeno napojením přípojkou na stávající rozvod vody v areálu  firmy 
SEMPERFLEX OPTIMIT s.r.o., který je napojen na distribuční vodovodní síť města.  
 
Potřeba vody   
Dělníci celkem 22+2   
THP celkem 5   
 
Potřeba vody 
Kancelářské prostory  5 osob x 12 m3/rok     60 m3/rok 
Provozovna   24 osob x 30 m3/rok   720 m3/rok 
Průměrná denní spotřeba          2,4 m3/den 
Maximální denní potřeba 2,4 x 1,25        3,00 m3/den 
 
Podrobně bude potřeba vody vypočtena v projektu. 
 
 
3. Surovinové a energetické zdroje 
 
Při výstavbě a provozu nebudou používány suroviny nebo materiály, které by mohly způsobit 
negativní ovlivnění životního prostředí nebo zdraví obyvatel.  
Specifikace a vyčíslení množství stavebních materiálů budou součástí stavebního projektu. 
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Vytápění 
Navržený stavební objekt bude napojen na stávající ústřední vytápění, horkovodní 105/80oC, 
ze stávající kotelny. Sklady a expedice budou vytápěny  horkovzdušnými jednotkami 
SAHARA.Vytápění administrativy bude zajištěno  UT horkovodní ze stávající kotelny. 
Nový zdroj emisí nevznikne. 
  
Elektrická energie 
Napojení na NN bude ze stávajícího rozvaděče v budově č. 56, který má dostatečnou rezervu. 
 
 
4. Nároky na dopravní  a jinou infrastrukturu 
 
Dopravní řešení 
Hala bude dopravně napojena stávajícím vjezdem do areálu firmy, přístup je veden mimo 
zástavbu města po komunikaci II/441 přes silniciIII/4419 (ulice Vítkovská). 
Parkoviště budou využívány stávající. 
 
Kapacita dopravy 
 
Vnitropodniková doprava – příjem do skladu 

                                                  současný stav      nový sklad               výhled 
                                                    2008     2010 max. po r.2010           
 ks/den ks/den ks/den 
Počet  jízd – (vlečka) 4-5 10-12 13-15 

Obchodní zboží – příjem do skladu 
                                                    2008     2010   
 ks/týden ks/týden  
HAWA - návěsy      3     4 

Expedice  - doprava ze závodu 
                                                    2008             2010 max.po r.2010           
 ks/den ks/den ks/den 
Počet  vozidel –  návěsy 6 7-8 10 

     kamiony  7 t                   2                    2 2 
     malá dodávková vozidla  2 2 2 

 
Skladovací prostor  bude obsluhován vysokozdvižnými vozíky.  
 
Veřejná doprava 
Údaje o stávajícím zatížení výše uvedených komunikací vychází z údajů z celostátního sčítání 
dopravy v roce 2005 a jsou uvedeny v následující tabulce: 

Tabulka č.2 
Počty motorových vozidel za 24 

hodin 
Silnice, sčítací profil 

T O M Celkem 
II/441          7-4100 1436 3855 17 5308 
III/4419       7-5611 997 1914 17 2928 

T = těžká vozidla, O = osobní vozidla, M = motocykly 

Pro rok 2010 je proveden přepočet pomocí koeficientů dle Věstníku dopravy, Ministerstvo 
dopravy 04/2007. 
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III. Údaje o výstupech   
1. Množství a druh emisí do ovzduší 
 
Bodové zdroje znečištění ovzduší 
Bodový zdroj znečištění ovzduší  při výstavbě se nepředpokládá.  Rovněž realizací záměru 
nedojde ke vzniku nových bodových zdrojů znečišťování ovzduší provozem na silnici. 
 
Plošné zdroje znečištění ovzduší 
Stavební činnost při výstavbě bude hlavním zdrojem znečištění ovzduší, v tomto případě 
půjde především o přejezdy nákladních automobilů během stavby na stavební ploše. Do 
prostředí budou emitovány tuhé znečišťující látky rozptýlené z povrchu půdy zejména za 
nepříznivých klimatických podmínek. Nejvýznamněji se může tento impakt  projevit při 
probíhajících skrývkách kulturních zemin, při převozech těchto zemin na příslušné místo 
dočasného uskladnění a při manipulaci se zeminami a výkopovými materiály. 
 
Emise z tohoto pracovního procesu zahrnují: 
- emise vozidel dopravní obsluhy, stavebních strojů, jejichž množství závisí na množství 

nasazených  dopravních a stavebních mechanismů, jejich technickém stavu a době 
provozu, 

- emise prachových částic při skrývkách zemin, skrývky zemin, prach z provozu vozidel na 
zpevněných a nezpevněných (staveništních) komunikacích.  

 
Množství emisí z plošných zdrojů v tomto případě nelze stanovit, neboť tyto závisí na době 
výstavby, ročním období, konkrétních klimatických podmínkách apod. Působení zdroje bude 
nahodilé. Odborným odhadem je možné stanovit množství emitovaného prachu  
na cca 2,5 t/stavbu. Tato prašnost se bude projevovat zejména za nepříznivých klimatických 
podmínek, a to především ve směru převládajících větrů. Významným faktorem bude v tomto 
případě organizace výstavby v lokalitě. Za příznivých klimatických podmínek se vliv 
stavebních činností ve zhoršení kvality ovzduší v oblasti zástavby nad únosnou míru v oblasti 
obce neprojeví. Celkově bude mít zásadní vliv na prašnost ovzduší zejména organizace práce 
na stavbě, technologická kázeň dodavatele stavby a způsob řešení stavebních prací.  
 
V době výstavby je nutné za zhoršených klimatických podmínek zabezpečit zkrápění 
komunikací a čištění, zejména při manipulaci nebo převozu zemin a odpadů. 
Tento plošný zdroj znečištění ovzduší bude působit pouze po dobu výstavby v lokalitě a za 
předpokladu soustředění prací v zájmovém území je možné tento nepříznivý vliv omezit. 
V tomto případě je nutná důsledná organizace výstavby a zejména kázeň ze strany dodavatele 
stavebních  prací.   
 
Imisní limity pro oxidy dusíku (NO2, NOx) 
Tabulka č.3 

Účel vyhlášení Parametr/Doba 
pr ůměrování  

Hodnota imisního 
limitu  

Mez tolerance 
(2007) 

Datum, do něhož musí 
být limit spln ěn 

Ochrana zdraví lidí 
Aritmetický 
průměr/1h  

200 µg/m3 NO2, 
nesmí být 
překročena více 
než 18 krát za 
kalendářní rok  

30 µg/m3  1. 1. 2010 

Ochrana zdraví lidí 
Aritmetický 
průměr/Kalendářní 
rok  

40  µg/m3 NO2  6  µg/m3 NO2   1. 1. 2010 
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Imisní limity pro suspendované částice (PM10) 
Tabulka č.4 

Účel vyhlášení Parametr/Doba 
pr ůměrování  

Hodnota imisního 
limitu  

Ochrana zdraví lidí Aritmetický 
průměr/24h  

50 µg/m3 PM10, 
nesmí být překročena 
více než 35 krát za 
kalendářní rok  

Ochrana zdraví lidí Aritmetický 
průměr/Kalendářní 
rok  

40  µg/m3 PM10  

 
Imisní limity pro benzen 
Tabulka č.5 

Účel vyhlášení Parametr/Doba 
pr ůměrování  

Hodnota imisního 
limitu  

Mez tolerance  
(2007) 

Datum, do něhož 
musí být limit splněn 

Ochrana zdraví lidí 
Aritmetický průměr/ 
1rok 5 µg/m3  3 µg/m3  1. 1. 2010 

 
 
Kvalita ovzduší 
Dle údajů z informačního systému kvality ovzduší ČR nejbližším místem, kde jsou prováděna 
imisní měření, je stanice ČHMÚ č. 1074 ve Studénce, kde se provádějí měří imise: 
suspendované částice (PM10), oxid siřičitý (SO2), oxid dusičitý (NO2) a oxidy dusíku (NOx).  
Město Odry a okolní obce se nenachází v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší podle nařízení 
vlády č.60/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní 
limity a podmínky a způsoby sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší. 

 
Provoz 
 
Pro SEMPERFLEX OPTIMIT s.r.o. byla zpracována v listopadu 2005 Rozptylová studie 
(Ing.Petr Fiedler). Tato rozptylová studie zahrnovala stávající výrobní provoz firmy 
SEMPERFLEX OPTIMIT s.r.o. 
Produkce emisí provozu SEMPERFLEX OPTIMIT s.r.o.a plynové kotelny (Rozptylová 
studie SEMPERFLEX OPTIMIT s.r.o. Odry - celá společnost, zpracovaná v listopadu 2005) :  
Tabulka č.6 

Znečišťující látka Množství Jednotka 

Tuhé znečišťující látky (TZL)  1,02656 t/rok 
Oxidy dusíku (NOx) 14,92894 t/rok 
Oxid uhelnatý (CO) 1,05294 t/rok 
Organické látky vyjádřené jako TOC  5,31486 t/rok 

Olovo (Pb)  0,01854 t/rok 

 
Z údajů z Rozptylové studie SEMPERFLEX OPTIMIT s.r.o. Odry - celá společnost 
(zpracované v listopadu 2005, Ing.Fiedler)) vyplývá, že: 
 
- imisní limit průměrné denní a roční koncentrace suspendovaných částic (PM10) byly ve 

všech místech splněny u sledovaných zdrojů (SEMPERFLEX OPTIMIT s.r.o. Odry - celá 
společnost) pro ochranu zdraví lidí 

- imisní limity průměrné hodinové a roční koncentrace oxidu dusičitého NO2 byly ve všech 
místech splněny u sledovaných zdrojů (SEMPERFLEX OPTIMIT s.r.o. Odry - celá 
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společnost) pro ochranu zdraví lidí 
- imisní limit průměrné roční koncentrace oxidy dusíku NOx byl ve všech místech splněn u 

sledovaných zdrojů (SEMPERFLEX OPTIMIT s.r.o. Odry - celá společnost) pro ochranu 
ekosystémů 

- imisní limit průměrné osmihodinové koncentrace oxidu uhelnatého CO byl ve všech 
místech splněn u sledovaných zdrojů (SEMPERFLEX OPTIMIT s.r.o. Odry - celá 
společnost) pro ochranu zdraví lidí 

 
Pro imise suspendované částice (PM10), oxid dusičitý (NO2), oxidy dusíku (NOx), oxid 
uhelnatý (CO), organické látky vyjádřené jako TOC a olovo (Pb) jsou nejvyšší hodnoty v 
místech trvalé obytné zástavby v lokalitě ul. Nadační, která je za řekou Odrou a nachází se 
nejblíže k areálu SEMPERFLEX OPTIMIT s.r.o Odry. 
Vliv výroby a tím produkce emisí z firmy SEMPERFLEX OPTIMIT s.r.o. Odry ve 
vzdálenějších místech města Odry od firmy výrazně klesá, stejně jako v okolních obcích. Ve 
vzdálenosti 5 km a více od firmy SEMPERFLEX OPTIMIT s.r.o. Odry je již vliv 
zanedbatelný. 
 
Nově navrhovaný objekt vysokoregálové skladové haly nebude novým zdrojem emisí. 
Vytápění bude zabezpečeno stávající kotelnou – teplovodní, napojené na stávající areálový 
rozvod tepla. 
 
Liniové zdroje  
Silniční doprava produkuje emise znečišťujících látek: 

- suspendované částice (PM10) 
- oxid dusičitý (NO2) 
- oxidy dusíku (NOx)  
- oxid uhelnatý (CO)  
- benzen 
- benzo(a)pyren a jiné anorganické a organické 

látky 
Z dopravních intenzit v porovnání stávající dopravy a navýšení v souvislosti s provozem 
nového objektu skladu vyplývá, že pro vnitropodnikovou dopravu (HAVA návěsy) je nárůst 
proti stávajícímu stavu (2008) o jedno vozidlo (2010), pro expedici oproti stávajícímu stavu 
(2008) u návěsů o 1-2 vozidla (2010) a po roce 2010 o 4 návěsy. Počet kamionů a malých 
dodávkových vozidel zůstane na stávající úrovni. Příjem do skladu bude zabezpečen vlečkou 
bez produkce emisí. Skladovací prostor  bude obsluhován vysokozdvižnými vozíky 
(el.pohon). Z těchto údajů je zřejmé, že produkce emisí z dopravy nebude významně 
navýšena. 
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2. Množství odpadních vod a jejich znečištění 
 
Odpadní vody splaškové 
Splašková kanalizace (sociální zařízení a kuchyňské linky v denní místnosti) bude napojena 
na splaškovou kanalizaci areálu.  
 
Dešťové vody 
Dešťové vody budou svedeny dostávající dešťové kanalizace a do zatrubněného potoka.  
Podrobný výpočet produkce dešťových vod bude řešen v projektové dokumentaci. Vzhledem 
k tomu, že bude realizován objekt na stávající ploše v areálu  průmyslové zóny 
SEMPERFLEX OPTIMIT  s.r.o., nedojde k navýšení množství srážkových vod z lokality a 
stávající dešťová kanalizace je schopna dešťové vody odvést. 
Nakládací a zpevněné plochy budou odvodněny přes odlučovač ropných látek. 
 
 
3. Kategorizace a množství odpadů 
 
Odpady z předpokládaného záměru je možné rozdělit do následujících částí:  
- odpady vznikající během výstavby (z přípravy staveniště, odpady ze stavebních prací), 
- odpady vznikající po ukončení stavby – provoz objektu vysokoregálového skladu. 
 
Odpad vznikající během výstavby 
 
Při výstavbě budou vznikat odpady uvedené v následující tabulce. Odpady jsou zařazeny dle 
vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při 
udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). 
 
Odpady vznikající při výstavbě 
Tabulka č.7 
Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie odpadu 

15 01 01 Papírové a lepenkové  obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 03 Dřevěné obaly O 
15 01 04 Kovové obaly O 
17 01 01 Beton O 
17 01 02 Cihly O 
17 01 07 Směsi, oddělené frakce stavebního materiálu od betonu, 

cihel, keramických výrobků, mimo č.17010  
O 

17 02 01 Dřevo O 
17 02 03 Plasty  O 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01  O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03    O 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O 
17 09 01 Směsné stavební a demoliční odpady mimo č.170901-03   O 
20 01 11 Textilní materiály  O 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad  O 
20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad  O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
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Odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, budou odváženy a likvidovány mimo 
staveniště, což bude zajištěno prováděcí firmou nebo odbornou firmou. Stavební dodavatel je 
povinen vést evidenci odpadů. Doporučuji, aby investor při uzavírání smluv na jednotlivé 
dodávky stavebních prací zakotvil ve smlouvách povinnost zhotovitele k odstraňování odpadů 
způsobených jeho činností. 
 
Odpad z provozu   
Tabulka č.8 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 

 

12 01 05 Plast O Prostřednictvím odb. firmy 
13 01 09 Hydraulické oleje N Prostřednictvím odb. firmy 
13 02 04  Minerální motorové, převodové a 

mazací oleje 
N Prostřednictvím odb. firmy 

13 02 05 Nechlorované motorové a přev.oleje N Prostřednictvím odb. firmy 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Prostřednictvím odb. firmy 
15 01 01 Papírové obaly zneč O/N Prostřednictvím odb. firmy 
15 01 02 Plastové obaly (folie,PET) O Prostřednictvím odb. firmy 
15 01 04 Kovové obaly O Prostřednictvím odb. firmy 
15 01 04 Kovové obaly zneč O/N Prostřednictvím odb. firmy 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky 

nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 

N Prostřednictvím odb. firmy 

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

N Prostřednictvím odb. firmy 

15 02 03 Filtrační materiály bez NL         O Prostřednictvím odb. firmy 
16 06 01  Olověné akumulátory N Prostřednictvím odb. firmy 
16 01 17 Železné kovy O Prostřednictvím odb. firmy 
16 01 18 Neželezné kovy O Prostřednictvím odb. firmy 
16 01 19 Plasty  O Prostřednictvím odb. firmy 
16 02 13 Vyřazená zařízení obsahující 

nebezpečné složky neuvedená pod 
čísly 16 02 09 až 16 02 12 

N Prostřednictvím odb. firmy 

19 08 13 Kaly z čištění N Prostřednictvím odb. firmy 
20 01 01 Papír, lepenka O Prostřednictvím odb. firmy 
20 01 02 Sklo O Prostřednictvím odb. firmy 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad  O Prostřednictvím odb. firmy 
20 03 01 Směsný komunální odpad O Prostřednictvím odb. firmy 
20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující truť N Prostřednictvím odb. firmy 

 
Původce bude dle povinností uvedených v zák.č. 185/2001: 
- odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů,  
- vzniklé odpady které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo 

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

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

životní  prostředí,  
- umožnit kontrolním orgánům přístup na staveniště a na vyžádání předložit dokumentaci a 

poskytovat úplné informace související s odpadovým hospodářstvím. 
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Odvoz a zneškodnění odpadů ze stavby má firma již v současnosti smluvně zajištěn  
odbornou firmou. Objekty jsou zapojeny do systému svozu odpadů města. Pro jednotlivé 
druhy odpadů budou zabezpečeny vhodné nádoby a jejich umístění.  
Nakládání s odpady bude řešeno v souladu s požadavky schváleného Programu odpadového 
hospodářství kraje, zejména z hlediska třídění odpadů a možnosti jejich recyklace. 
 
 
4. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií 
 
Možnost vzniku havárií 
Navržený záměr není takovým záměrem, který by sebou nesl zásadní riziko vyplývající 
z používání látek nebo technologií. Jedná se o objekt skladu. 
Možnost vzniku havárie s negativním dopadem na ovzduší a klima, vodu, půdu, geologické 
podmínky a zdraví obyvatel vycházející z dopravy používané v rámci stavebních prací lze 
technickými opatřeními omezit na minimum.  
Problémy by mohly nastat při nesprávném nakládání s odpady, při nedodržení protipožárních 
opatření, při havárii vozidel na přilehlých komunikacích v rámci stavby. Případný únik 
motorového oleje, nafty či benzinu bude eliminován pravidelnou kontrolou technického stavu 
a pravidelnou údržbou vozidel a stavebních mechanismů v průběhu vlastní stavby. 
Možnost vzniku havárií může souviset  s úniky látek nebo selháním lidského faktoru. 
 
Úniky látek 
Předpokládat lze pouze úniky ropných látek z dopravních a mechanizačních prostředků. 
Případné úniky ropných látek je nutno okamžitě eliminovat využitím sorpčních prostředků, 
případně zajistit sanaci horninového prostředí postižené lokality. Postižená lokalita musí být 
v co nejkratším časovém horizontu sanována.  
 
Selhání lidského faktoru 
Riziko ohrožení kvality životního prostředí vlivem selhání lidského faktoru souvisí zejména 
s dopravními nehodami.   
Pokud dojde během provozu k jakékoli poruše na zařízení nebo havárii, budou učiněna 
opatření, aby se podobná situace následně neopakovala.  
 
Požární nebezpečí 
Požární zabezpečení bude součástí požárně bezpečnostním řešením staveb, řešeno bude 
zprávou požární ochrany. Příslušným odborníkem bude určen stupeň požární bezpečnosti  a 
stanovena požární odolnost stavebních konstrukcí, únikové cesty, odstupován vzdálenost a 
provedeno zhodnocení možnosti protipožárního zásahu. 
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5. Hluk 
 
Stanovení nejvyšších přípustných hladin hluku  
 
Podle nařízení vlády číslo 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, příloha č. 2, část B, činí nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti:  
 
V chráněném vnitřním prostoru budov: 

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

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

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

 
V chráněném venkovním prostoru ostatních staveb a chráněném ostatním venkovním prostoru 
 

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

Z toho : LAeq,T  =   65 dB pro denní dobu 
Po realizaci stavby 
 
Vnitřní prostor 
Nejvyšší přípustná maximální hladina akustického tlaku A uvnitř staveb pro bydlení a staveb 
občanského vybavení se stanoví pro hluky šířící se ze zdrojů uvnitř budovy součtem základní 
maximální hladiny hluku LpAmax = 40 dB a korekcí přihlížejících k využití prostoru a denní 
době podle přílohy č.5 k tomuto nařízení. Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky nebo má 
výrazně informativní charakter, jako například řeč nebo hudba, přičítá se další korekce –5 dB.  
Za hluk ze zdrojů uvnitř budovy se pokládá i hluk ze stacionárních zdrojů, umístěných mimo 
posuzovaný objekt, pronikající do těchto objektů jiným způsobem než vzduchem, to znamená 
konstrukcemi nebo podložím. Při provádění povolených stavebních úprav uvnitř budovy je 
přípustná korekce +15 dB k základní maximální hladině akustického tlaku v době od 7 do 21 
hod. 
 
Korekce pro stanovení hodnot hluku v obytných stavbách a ve stavbách občanského vybavení 
Tabulka č.9 
Druh chráněné místnosti  Korekce /dB/ 
Nemocniční pokoje 6.00 až 22.00 h 

22.00 až 6.00 h 
0 
-15 

Operační sály Po dobu používání 0 
Lékařské vyšetřovny, ordinace Po dobu používání -5 



 23

Obytné místnosti 6.00 až 22.00 h 
22.00 až 6.00 h 

0* 
-10* 

Hotelové pokoje 6.00 až 22.00 h 
22.00 až 6.00 h 

+10 
0 

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

 +5 

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

 +15 

Prodejny, sportovní haly  +20 
 
* V okolí hlavních komunikací, kde je hluk z těchto komunikací převažující a v ochranném pásmu drah je    
    přípustná další korekce + 5 dB 
Pro jiné prostory, v tabulce jmenovitě neuvedené, platí hodnoty pro prostory funkčně obdobné. 
 
Venkovní prostor 
Vymezení požadavků nejvyšších přípustných hladin hluku v zájmovém území – doprava. 
Stanovení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku vychází ze základní hladiny hluku 
LAZ = 50 dB(A) a korekcí přihlížejících k místním podmínkám a denní době. Podle nařízení 
vlády č.148/2006 Sb. platí korekce pro základní hladinu 50 dB(A) pro stanovení hodnot hluku 
ve venkovním prostoru následující: 
Tabulka č.10 

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

-5 0 +5 +15 

Chráněný venkovní 
prostor  lůžkových 
zdravotnických 
zařízení včetně lázní 

0 0 +5 +15 

Chráněný venkovní 
prostor ostatních 
staveb a chráněný 
ostatní venkovní 
prostor 

0 +5 +10 +20 

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

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

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

4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích  a drahách, který je 
v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru vznikl do 31.prosince 
2000. Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, výměně kolejového 
svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní 
komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním 
prostoru staveb a v chráněné, venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy. 
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Závazné stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku pro venkovní prostor je oprávněn 
provádět pouze příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.  
Při dokladovaném splnění nejvyšších přípustných hodnot hluku v definovaném venkovním 
prostoru, lze rovněž předpokládat splnění i nejvyšších přípustných hodnot hluku ve vnitřních 
chráněných prostorách např. staveb pro bydlení nebo staveb občanského vybavení. 
 
Hluk v lokalitě je možné rozdělit do následujících časových úseků: 
- hluk v době výstavby, 
- hluk po ukončení stavby .  
 
Volba kontrolních bodů výpočtu 
 
Kontrolní body byly zvoleny chráněném venkovním prostoru chráněných objektů nejblíže 
situovaných vůči navrhované stavbě (2 m od fasády objektu ve výšce 3 a 15 m). 
 
Tabulka č.11 

Kontrolní bod  Výška Místo situování 

1 3 m  p.č. 1217, stavební plocha – objekt bydlení, č.p. 672, LV 172 
2 3 m  p.č. 1210, stavební plocha – objekt bydlení, č.p. 675, LV 175 
3 3 m  p.č. 1206, stavební plocha – objekt bydlení, č.p. 527, LV 104 
4 3 m  p.č. 1198, stavební plocha – rodinný dům, č.p. 685, LV 155 

 
Vymezení referenčních bodů je zřejmé z následujícího grafického znázornění: 
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Hluk v době výstavby 
Způsob (množství, kvalitativní a kvantitativní složení) nasazení stavebních mechanismů 
v území bude záviset na dodavatelské stavební firmě, tento vliv bude sledován v omezenou 
dobu, pouze po dobu stavby. Každá stavební činnost má na danou lokalitu vliv, v předmětném 
případě je možné konstatovat, že doba stavby bude omezená.   
V průběhu stavebních prací lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem ze 
stavebních strojů, zvláště při provádění zemních prací. Tyto činnosti  jsou prováděny téměř 
výhradně v denní době. Nepředpokládá se stavební činnost v noční době, ve dnech 
pracovního klidu a o svátcích.  
 
Při výstavbě bude užita řada strojů, které většinou patří k významným zdrojům hluku. Dle 
způsobu šíření hluku do okolí se bude jednat o zdroje liniové (např. doprava zeminy, 
stavebních materiálů) a bodové (např. míchače, kompresory, vrtné soupravy apod.). 
Předpokládá se výskyt následujících zdrojů hluku: 
 
Stroje a zařízení používané během výstavby – odhad 
Tabulka č.12 
Typ prací Název stroje Počet kusů Akustické parametry 

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

Zemní 

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

Stavební 

Nákladní automobily 4/hod LpA,10 = 89 dB 

 
Stavební práce 
Tabulka č.13 

Den Kontrolní bod 
LAeq dB 

1 58,8 
2 58,5 
3 58,0 
4 55,2 

         Nejistota výpočtu + 1,2 dB 
 
Ve venkovním chráněném prostoru (hranice parcel chráněných objektů) a v chráněném 
prostoru chráněných objektů nebude přípustná hodnota hlukové zátěže v době stavby 
překračovat přípustné hodnoty.  
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Hluková zátěž po ukončení stavby  
 
Hluková zátěž v předmětném území byla stanovena na základě podrobného počítačového 
modelu. Ve zvolených referenčních bodech byly vypočteny očekávané hodnoty výhledového 
hlukového zatížení pro nový stav vzniklý realizací připravovaného záměru v území. 
Vlastní výpočty a grafické znázornění jsou zpracovány pomocí výpočetního programu 
HLUK+ verze 7.11 (RNDr Miloš Liberko - JsSoft Praha). Algoritmus výpočtu vychází z  
metodických pokynů.  Výpočtové body byly voleny 2 m od fasády objektů situovaných 
v předmětném území.  
 
Sledován byl:  
 
A.  Samostatný provoz budovy vysokoregálového skladu SFO 
B. Provoz související s objektem vysokoregálového skladu SFO včetně veřejné dopravy   
 
A. Samotný provoz budovy vysokoregálového skladu SFO 
Zjištěné hodnoty - 2008 
Tabulka č.14 

 
Kontrolní bod 

 
Výška 

 
Nový stav – zjištěná hodnota – příspěvek provozu 

vysokoregálového skladu  
Den   

LAeq dB 
1 3 36,4 
2 3 35,3 
3 3 34,8 
4 3 36,4 

                 Nejistota výpočtu + 1,2 dB 
Přípustná hodnota pro hluk z provozu  Den    LAeq = 50 dB    Noc    LAeq = 40 dB 
 
Provoz bude dvousměnný, sledována je proto hluková zátěž ve dne. 
 
Zjištěné hodnoty - 2010 
Tabulka č.15 

 
Kontrolní bod 

 
Výška 

 
Nový stav – zjištěná hodnota – příspěvek provozu 

vysokoregálového skladu  
Den   

LAeq dB 
1 3 39,0 
2 3 37,8 
3 3 37,1 
4 3 38,2 

                 Nejistota výpočtu + 1,2 dB 
                 Přípustná hodnota pro hluk z provozovny  Den    LAeq = 50 dB    Noc    LAeq = 40 
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PŘÍSPĚVEK PROVOZU BUDOVY VYSOKOREGÁLOVÉHO SKLADU SFO - DEN 
GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IZOFON DEN - 2008                                   

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IZOFON DEN - 2010                                   
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B. Provoz související s objektem vysokoregálového skladu SFO včetně veřejné dopravy   
 
Zjištěné hodnoty 
Tabulka č.16 

 
Kontrolní bod 

 
Výška 

 
Nový stav – zjištěná hodnota – příspěvek provozu 

vysokoregálového skladu  
Den   

LAeq dB 
1 3 39,3 
2 3 40,5 
3 3 40,8 
4 3 38,3 

                 Nejistota výpočtu + 1,2 dB 
                 Přípustná hodnota pro hluk z parkoviště  Den    LAeq = 55 dB    Noc    LAeq = 45 dB 
 
PROVOZ VÝROBNÍHO AREÁLU BUDOVY VYSOKOREGÁLOVÉHO SKLADU SFO 
VČETNĚ VEŘEJNÉ DOPRAVY  
GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IZOFON DEN   - 2010                                 
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Sledován byl příspěvek hlukové zátěže provozu vysokoregálového skladu SFO a provoz 
výrobního areálu provozu vysokoregálového skladu SFO včetně veřejné dopravy.  
Referenční body chráněných objektů (chráněný venkovní prostor chráněných objektů) byly 
zvoleny ve směru k navrhované stavbě. 
V zájmovém území nezhorší provoz vysokoregálového skladu SFO neúměrně stávající 
hlukovou zátěž vzhledem k chráněnému venkovnímu prostředí chráněných objektů.  
Na základě zjištěných hodnot je možné konstatovat, že provozem  na základě uplatněných 
hodnot hlukové zátěže budou  dodrženy limity hluku pro chráněné objekty dle nařízení vlády 
č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, tj. pro den 50 dB a 
pro noc 40 dB, provoz vysokoregálového skladu SFO nebude hlukovou zátěží překračovat v 
místech s chráněnými objekty v chráněném venkovním prostoru. 
Při započtení dopravní zátěže souvisejícího dopravního provozu včetně provozu 
vysokoregálového skladu SFO budou  ve zvolených referenčních bodech  dodrženy 
přípustné hodnoty dle  nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. 
Po realizaci záměru v území může být tento předpoklad ověřen po ustálení dopravních 
charakteristik měřením. 
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C.  Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území 
  
1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 
1.1 Dosavadní využívaní území a priority jeho trvale udržitelného využívání 
 
Město Odry je situováno v údolní nivě řeky Odry, kterou z východu obklopují vyvýšeniny 
Pohoř, Olšová a Tošovický kopec, ze západní části pak Dobešov, Veselský kopec a vrcholek 
Horní Buková. Nalevo řeky Odry, pod vrcholkem Pohoř je vedena regionální jednokolejná 
neelektrifikovaná železniční trač. 276 Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou. 
Osídlení čítá cca 6000 obyvatel. Zástavba je rozptýlena okolo centra města. Je bytová a 
rodinná individuální.  
Ve městě je rovněž část objektů využívána k rekreačním účelům, část slouží podnikání a 
službám obyvatel.  
V severní části Oder je průmyslová oblast, jejíž součástí je sledovaná stavba.  
Historie města sahá do 2. poloviny 13. stol., kdy v místech dnešního města stávala původní 
slovanská osada Vyhnanov. 
 
Připravované komplexní využití území a priority jeho trvale udržitelného využívání jsou 
záměrem stavby, která je součástí tohoto oznámení o posuzování vlivů na životní prostředí 
dodrženy a záměr stavby tyto podmínky splňuje. 
 
 
1.2 Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů  
 
Přímo zájmové území, v němž je realizován záměr, obsahuje přírodní zdroje, jejich kvalita a 
schopnost regenerace z toho důvodu nesmí být negativně ovlivněna.  
 
Mezi přírodní zdroje v dotčeném území patří: 
 
• půdní fond  

Během realizace záměru nedojde k záboru zemědělské půdy, jedná se plochy zařazené do 
kultury ostatní plocha a stavební plocha.  
Půda určená k plnění funkce lesa nebude dotčena. 
 
• vodní zdroje,  voda 
V prostoru se nenachází vodní zdroje.  
 
 
1.3 Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností   
 
- na územní systémy ekologické stability 
 
ÚSES má zejména následující funkce: uchování přírodního genofondu krajiny, příznivé 
působení na okolní, ekologicky méně stabilní území a umožňuje polyfunkční využívání 
krajiny. 
V zájmovém území (širší územní vztahy) je veden tah regionální - podél vodoteče Odra 
s vloženými lokálními biocentry. V generelu byla biocentra vymezena pouze situováním, 
v územním plánu města Odry byla vymezena. Nejvýznamnějším prvkem v území je  
regionální biocentrum „Soustava Oderských rybníků“. Lokalitu tvoří 5 větších a 2 malé 
rybníčky s doprovodnými lesíky., rákosišti, mokrými loukami a části tzv. Mlýnské strouhy. 
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Dle ochranářského mapování je zde sledován výskyt  raka říčního, čolka obecného, lokalita je 
významná na tahové cestě ptactva. Vyskytují se zde obojživelníci a plazi, lokalita je 
hnízdištěm  vodního a mokřadního ptactva, vyskytují se chráněné druhy rostlin.  
Uvedená lokalita  nebude záměrem dotčena ani není předpoklad jejího ovlivnění. Regionální 
tah ÚSES vedený podél vodoteče Odra nebude záměrem ovlivněn. 
 
- na zvláště chráněná území 
Zvláště chráněná území podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (tj. národní 
parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní 
přírodní památky a přírodní památky) se v dotčeném území nenacházejí.  
 
Nejbližším zvláště chráněným územím je přírodní rezervace (PR) Suchá Dora, nachází se cca 
2 km severně. Jedná se o přirozené svahové bučiny stáří až 150 let ponechané z větší části 
přirozenému vývoji. Nachází se na katastr. území Dobešova a Jakubčovic nad Odrou v nad. 
výšce 356-524 m, výměra 17,6 ha. Květnaté svahové bučiny s příměsí jilmu drsného (Ulmus 
glabra), javoru klenu (Acer psedoplatanus), lípy malolisté (Tilia cordata) a habru obecného 
(Carpinus betulus) jsou charakteristické pro oblast Nízkého Jeseníku a mají mimořádný 
lesnický význam. Až 150 let staré porosty jsou ponechány přirozenému zmlazení, dochází k 
postupné věkové i prostorové diferenciaci. Četné vývraty umožňují především zmlazení buku. 
Keřové patro tvoří líska obecná (Corylus avellana), bez černý (Sambucus nigra), zimolez 
obecný (Lonicera xylosteum), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), zmlazující buky lesní 
(Fagus sylvatica), javory kleny (Acer pseudoplatanus) a lípy (Tilia spp.). Bylinný podrost 
tvoří převážně druhy bučin jako je bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), svízel vonný 
(Galium odoratum), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), kapraď samec (Dryopteris filix-mas), 
strdivka nící (Melica nutans), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), kyčelnice 
devítilistá (Dentaria enneaphyllos), pryšec mandloňovitý (Euphorbia amygdaloides) a další. 
Zdejší bučina je jednou z lokalit jasoně dymnivkového (Parnassius mnemosyne) a žijí tu i 
další vzácní motýli – bělopásek dvouřadý (Limenitis camilla), hnědásek květelový (Melitaea 
didyma) a okáč černohnědý (Erebia ligea). V rezervaci hojně hnízdí lesní ptáci, zejména 
dutinoví hnízdiči. Dlouhodobě je pozorováno hnízdění čápa černého (Ciconia nigra). 
 
V severovýchodním směru se nachází přírodní památka (PP) Stříbrné jezírko. Jedná se o 
refugium vodní a mokřadní fauny i flóry v bezodtokém jezírku, vzniklém v opuštěném 
galenitovém dole. Vyhlášeno roku 1990, nachází se na katastrálním území Jestřábí u Fulneku, 
v nadmořské výšce 458 – 460 m, výměra 0,22 ha. Asi od poloviny 17. století opuštěný 
galenitový důl, jehož šachta byla zatopena. Jezírko nemá povrchový přítok ani odtok, 
zatopená plocha činí asi 500 m2. Dvě třetiny plochy zaujímají místa s hloubkou do 1,5 m, 
zbytek tvoří vlastní šachta. Přestože se jedná o umělou vodní nádrž, izolovanou od okolních 
biotopů, postupnou sukcesí se tu vytvořily příznivé podmínky pro vodní a mokřadní flóru i 
faunu. Okraje vodní plochy jsou porostlé vrbou jívou (Salix caprea), vodními a bahenními 
rostlinami – šípatkou střelolistou (Sagittaria sagittifolia), orobincem širolistým (Tupna 
latifolia) a kosatcem žlutým (Iris pseudacorus). Ohrožené druhy ďáblík bahenní (Calla 
palustris) a vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata) sem byly vysazeny v 90. letech minulého 
století. V jezírku žije početná populace kriticky ohroženého raka říčního (Astacus astacus), 
který zde má optimální podmínky. Vodní plocha je domovem řady obojživelníků. Patří mezi 
ně silně ohrožené druhy čolek obecný (Triturus vulgaris) a čolek horský (Triturus alpestris). 
Dále zde žije ohrožená ropucha obecná (Bufo bufo) a skokan hnědý (Rana temporaria). 
Biotop osídlují i plazi – silně ohrožené druhy ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) a slepýš 
křehký (Anguis fragilis) a ohrožený druh užovka obojková (Natrix natrix). 
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Nejbližším velkoplošně zvláště chráněným územím je chráněná krajinná oblast (CHKO) 
Poodří. Hranice CHKO se nachází ve významné odstupové vzdálenosti (7 km). 
Jedná se o zachovalou údolní nivu Odry s pestrým mikroreliéfem, vzniklým jejím vývojem ve 
čtvrtohorách a následně hospodářským využíváním po středověké kolonizaci ve 13. a 14. 
století. Území je typické a ojedinělé zachovalým vodním režimem s každoročním 
zaplavováním rozsáhlých částí nivy. Dále pak v národním měřítku charakterem 
meandrujícího toku Odry s navazujícími systémy ramen a tůní v různém stupni zazemnění, 
značným podílem trvalých travních porostů s hojnou rozptýlenou zelení, lužními lesy v nivě, 
dubohabřinami na terasách Odry a konečně rybničními soustavami. 
 
- území NATURA 2000 – ptačí oblast, evropsky významné lokality 
Žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast nebudou záměrem dotčeny.  
 
- na území přírodních parků  
Řešené území náleží III. zóně Přírodního parku Oderské vrchy vyhlášeného ve smyslu zákona 
č. 114/1992 Sb. ,o ochraně přírody a krajiny. Byl zřízen Okresním úřadem v Novém Jičíně v 
roce 1994 na ochranu krajinářských hodnot území jihovýchodního okraje Nízkého Jeseníku a 
jeho okolí.  
 
 
Posláním parku je: 
1. zachování krajinného 
rázu typického pro 
danou část ekoregionu 
„Nízký Jeseník“, a to 
jak v oblasti náhorní 
paroviny, tak zejména v 
hluboce zařezaných 
údolích vodních toků, 
především údolí Odry, 
2. ochrana zvlášť 
významných lokalit a 
biotopů, které mají 
zásadní význam pro 
zachování druhové pestrosti živých organismů, 
3. ochrana územních hodnot pro takové formy rekreace a pobytu v přírodě, které nepříznivě 
neovlivní jejich přirozenou podstatu, 
4. diferencované a účelové čerpání přírodních zdrojů, 
5. sledování a monitorování vývoje a změn krajinného prostředí v daném území. 
 
III. zóna přírodního parku – jsou zde zařazeny části, které mají přírodní charakter. Platí zde 
např.: 
• povinnosti získat pro danou činnost nebo využití území v dané lokalitě souhlas dotčeného 
orgánu státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny 
• zákaz oplocování pozemků 
• zákaz pořádání sportovních, rekreačních a jiných hromadných akcí. 
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- na významné krajinné prvky  
Významnými krajinnými prvky v zájmovém území jsou prvky chráněné ze zákona (zákon č. 
114/92 Sb.), t.j. v zájmovém území zejména niva vodotečí (Odra, Zlatý potok, Rasův potok). 
Lesy jsou na území rozloženy na svažitých plochách mimo údolní nivu řeky Odry (Pohořský  
Záměr nebude mít vliv na krajinné prvky. 
 
- na území historického, kulturního nebo archeologického významu 
Přímo zájmové území je mimo území historického, kulturního nebo archeologického 
významu.  
 
Nejvýznamnější stavební památkou města je původně gotický farní kostel sv. Bartoloměje, 
barokně přestavěný v letech 1691-1692 s nejstarším moravským zvonem z roku 1374. Rovněž 
budova fary, přestavěná do dnešní podoby v roce 1700, patří k chráněným památkám. Mezi 
farou a kostelem se nachází socha sv. Floriána z r. 1751, po levé straně kostela pískovcový 
kříž z r. 1871, po pravé straně kamenný sloup sv. Trojice.  
Přirozeným centrem města byl hodnotný barokní zámek, který v r. 1964 vyhořel a o dva roky 
později byl stržen. Na jeho místě dnes stojí obchodní dům Odra. V bývalém zámeckém parku 
se vyskytují vzácné dřeviny.  
Městskou památkovou zónu tvoří náměstí s renesančními měšťanskými domy, se sochou 
Nanebevzetí Panny Marie z r. 1785 a s neoklasicisní kašnou z r.1897. Kašna je dílem 
místního rodáka a významného vídeňského sochaře Emila Zimmermana. Součástí památkové 
zóny jsou zbytky středověkého opevnění s polokruhovitou baštou z 15. stol. na Pásové ulici.  
K dalším chráněným kulturním památkám města patří barokní sochy sv. Jana Nepomuckého z 
r. 1717 a sv. Františka z Assisi umístěné u Církevní střední školy sv. Anežky České, hřbitovní 
kaple z r. 1719 a hrobka rodiny Bernheierovy na místním hřbitově.  
 
Vzhledem k tomu, že stavební činnost bude prováděna na území s archeologickými nálezy, již 
od doby přípravy stavby bude postupováno v souladu s ust. §22 a 23 zák.č. 20/1987 Sb. 
v platném znění.  
 
- na území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží) 
Přímo zájmové území není územím se starou zátěží. Podle Systému evidence starých 
ekologických zátěží, který byl zřízen a je spravován a aktualizován MŽP, nejsou v místě 
realizace stavby staré zátěže evidovány. 
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2.  Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které 
budou pravděpodobně významně ovlivněny  
 
Při přípravě realizace navrhovaného záměru byly při přípravě záměru sledovány následující 
složky životního prostředí: 

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

 
 
2.1 Vlivy na obyvatelstvo             
                                                                          
Základní kriteria pro posouzení míry nebo možnosti ovlivnění této skutečnosti jsou prověřena. 
Možné přímé a nepřímé vlivy na obyvatelstvo je možno charakterizovat s ohledem na 
jednotlivé složky životního prostředí ve vztahu k obyvatelstvu a z hlediska časového 
rozložení záměru (po dobu stavby a v době po ukončení realizace stavby skladu). 
     
V době realizace stavby může být ovlivněno obyvatelstvo zejména s ohledem na stavební 
práce. Vlastní stavba bude probíhat pouze omezenou dobu. 

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

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

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

Z hlediska doby realizace záměru, jeho rozsahu a  současným respektováním výše uvedených 
doporučení lze záměr i v době stavebních prací akceptovat. 
 
 
2.2 Ovzduší a klima                                                              
 
Klimatické poměry 
 
Území patří do klimatické oblasti mírně teplé, mírně suché, s mírně chladnou zimou. 
Průměrný roční úhrn srážek z nejbližší  srážkoměrné stanice Odry je 750mm. 
Řešené území dle Quitta (Quitt, 1971) leží v klimatickém regionu mírně teplém MT9, MT7, s 
průměrnou dubnovou teplotou 6 – 7o C, s průměrnou červencovou teplotou v MT7 16 – 17o C 
a v MT9 17 - 18° C, s průměrnou teplotou v říjnu 7 – 8o C, s průměrnou lednovou teplotou v 
MT7 -2 – 3o C a v MT9 -3 až -4°C, průměrným úhrnem srážek v zimním i vegetačním období 
400 – 450 mm. Počat jasných dní je 120 - 150, počet zatažených dní 40 – 50. 
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Podklady (větrná růžice roku 2004) byly získány od ČHMÚ Praha v podobě 5 tříd stability a 
3 rychlostech větru pro město Odry roku 2004 ve výšce 10 m nad povrchem země, jak 
vyžaduje zmíněná metodika v bodě 2.0.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celková větrná růžice lokality města Odry 
Tabulka č.17 

m.s-1 N NE E SE S SW W NW Calm Součet 
1,7   4,80   3,00   2,80   8,40   7,80   3,50   4,09  12,90   5,02   52,31 
5,0   5,10   5,40   3,00   9,51   6,89   2,29   3,80   8,70    44,69 
11,0   0,20   0,70   0,00   1,10   0,20   0,30   0,00   0,50     3,00 
Součet  10,10   9,10   5,80  19,01  14,89   6,09   7,89  22,10    5,02    100,00 

 
 
Kvalita ovzduší v hodnoceném širším okolí lokality je ovlivňována jednak exhalacemi z 
lokálních topenišť a jednak provozem motorových vozidel na silnici č. 
III/4419 ulice Nádražní a II/441. 
 
 
2.3 Voda  
                                                                              
Kvantitativní a kvalitativní ukazatele vod, ochranná pásma vod  
Voda pro provozní a sociální účely (stávající stav) je odebírána z řeky Odry a je ve vodárně 
provozu Energetika upravována na potřebné parametry. Zdrojem pitné vody je vodovod 
SmVaK a dodává se prostřednictvím rozvodného řádu SEMPERFLEX OPTIMIT s.r.o.  
 
V dotčeném území provozu firmy SEMPERFLEX OPTIMIT s.r.o. se nenachází citlivé ani 
zranitelné oblasti podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon) a nepředpokládá se, že by provozem dotčené části SFO mohlo dojít k ovlivnění 
takovýchto oblastí. 
 
Areál SEMPERFLEX OPTIMIT s.r.o., ani plocha posuzované stavby nejsou umístěny v 
chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). 
Velká část areálu SFO, včetně budovy skladu, se nachází v prostoru vyznačeného 
záplavového území. Tavírna olova spadá do vyznačeného záplavového území 
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Pro eliminaci rizika (kvalitativní podmínky vod) během provádění stavebních prací jsou 
navržena následující  opatření: 
- všechny mechanismy, které se budou pohybovat na  staveništi, musí být v dokonalém 

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

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

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

 
V době provozu bude nakládání s vodami řešeno opatřeními, která jsou předmětem řešení 
projektu – režim nakládání s vodou (splaškové odpadní vody, dešťové vody).   
Bude se jednat o běžné splaškové vody, jejichž znečištění nepřekročí limitní hodnoty, 
uvedené v platném kanalizačním řádu kanalizace.  
Veškeré produkované odpadní vody  budou odváděny stávajícím kanalizačním systémem 
areálu firmy SEMPERFLEX  OPTIMIT s.r.o. 
 
 
2.4 Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje                                                                                    
 
Horninové prostředí ani přírodní zdroje nebudou stavbou ovlivněny.  
 
Horninové prostředí a přírodní zdroje     
Po geologické stránce je zájmové území tvořeno čtvrtohorním pleistocenem, který je uložen 
na třetihorním podloží - neogenních jílech. Čtvrtohorní souvrství je téměř v celé mocnosti 
tvořeno fluviálními štěrkopísky, které stratigraficky náleží hlavní terase řeky Odry. Valouny 
ve štěrkovém souvrství dosahují velikosti cca 15 cm, výjimečně 25 cm v podélné ose. 
Podstatná část valounů je tvořena světle šedými až zelenošedými glaukonitickými pískovci. 
Řidčeji jsou zastoupeny modrošedé, slabě vápnité pískovce a silně navětralé valouny 
kulmských hornin. V drobnější frakci přistupují křemen, lydity, žuly a pazourek. Valounovou 
mezivýplň tvoří písčitohlinitá mezihmota. Štěrky jsou dobře ulehlé, ve spodní polovině 
zvodnělé. 
Na štěrkopísky nasedají přímo mladopleistocenní sprašové hlíny. 
Fluviální štěrkopísky spočívají přímo na horninách skalního podkladu, tvořených v zájmovém 
území neogenními jíly. Jsou to pelitické sedimenty, které v podloží štěrků jsou navětralé, 
tuhé, hlouběji pak pevné a tvrdé. 
 
Kvartérní pokryv je reprezentován v oblasti údolní nivy komplexem fluviálních sedimentů 
shora místy krytých proměnlivě mocnými antropogenními navážkami. Báze komplexu 
fluviálních sedimentů je tvořena štěrky údolní terasy řeky Odry. Směrem do nadloží 
přecházejí štěrkovité sedimenty do hlinitých sedimentů údolní nivy. V malé míře jsou 
zastoupeny vložky fluviálních písků. Místy byly vyvinuty polohy hlinitých fluviálních 
sedimentů i pod polohou štěrků. Svahy nad údolní nivou jsou pokryty deluviálními hlinito 
kamenitými sedimenty. 
Předkvartérní podloží reprezentuje neogén karpatské předhlubně. Konkrétně se jedná 
o miocénní (spodní baden) vápnité jíly. 
Hlubší podloží údolní nivy a svahy Oderských vrchů jsou tvořeny horninami spodního 
karbonu – kulmu. Zastoupeny jsou droby, prachovce a jílovce flyšového charakteru, které 
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odpovídají kyjovickým a hradeckým vrstvám. V přípovrchové vrstvě jsou  karbonské horniny 
postiženy zvětráváním proměnlivé intenzity. 
 
Zabraná půda je již dlouhodobě využívána k průmyslovým účelům a je změněna antropogenní 
činností.  
 
Hydrogeologické  a hydrologické charakteristiky 
Dle hydrogeologické rajonizace ČR spadá zájmové území do rajónů číslo 151 (fluviální a 
glacigenní sedimenty v povodí Odry) a 221 (Moravská brána). Hydrograficky je zájmové 
území řazeno k povodí Odry. Zájmová oblast spadá do hydrografických pořadí 2-01-01045, 
2-01-01-046, 2-01-01-047/2. 
 

 
 
 
Podzemní vody mělkého oběhu kvartérního původu jsou v oblasti údolní nivy vázány na 
průlinově propustný štěrkový kolektor (fluviální štěrky údolní terasy řeky Odry). 
Předkvartérní podloží funguje jako počevní izolátor. Hladina podzemní vody je převážně 
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volná. Vzhledem na komunikaci kolektoru s blízkou Odrou lze očekávat značné kolísání 
úrovně hladiny podzemní vody ve spojitosti s kolísáním hladiny řeky. 
V oblasti úpatí kopců jsou podzemní vody mělkého oběhu kvartérního původu vázány na 
příznivé polohy hlinito-kamenitých sutí, při jejich styku s předkvartérním podložím. Zvodnění 
je převážně málo výrazné a závislé zejména na dotaci ze srážek. Někdy se však mohou 
vyskytovat drobné prameny se stálejší vydatností a to jsou-li syceny puklinovými vodami. 
Podzemí vody hlubšího oběhu jsou vázány na zlomové systémy předkvartérního podloží 
provázené silnějším rozpukáním. Propustnost těchto hornin je prakticky jen puklinová. Oběh 
podzemní vody je sice omezován flyšovým charakterem vrstev, ale převážně v drobových a 
slepencových polohách mohou vzniknout příznivé podmínky pro soustřeďování podzemních 
vod. Větráním jílovců vzniká jílovitá substance zatěsňující pukliny, která téměř znemožňuje 
oběh podzemní vody. 
Hladina podzemní vody se pohybuje na úrovni mezi 1,2 - 3,2 m pod povrchem a kolísá v 
závislosti na počasí a hladině vody v řece. 
 
Půda 
Typy půd v daném území odpovídají matečnému substrátu, geologického podkladu drob, 
břidlic, prachovců. Převládající půdní jednotkou je kambizem mesobazická; i slabě oblejená. 
Ve sníženinách vodních toků převládají pseudogleje modální doplněné o kambizemě oglejené 
mesobazické a rankerové ve vyšších polohách a gleje modální a kambické v nižších 
nadmořských výškách. V nivě Odry jsou zastoupeny půdní jednotky typu fluvizem modální, 
fluvizem glejová a psefitická. 
 
Stavbou nedojde k záboru zemědělského půdního fondu ani půdy určené k plnění funkce lesa. 
 
 
2.5  Flóra, fauna a ekosystémy                                                                    
 
Přímo v zájmovém území navrženém pro stavbu není žádná vegetace. Z toho důvodu nebyly 
zjištěny při terénním průzkumu ani nejsou uvedeny takové údaje v dostupným materiálech 
jiných zpracovatelů (terénní průzkum v rámci zpracování ÚSES, územního plánu) druhy flory 
nebo fauny chráněné ve smyslu ustanovení Zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny a prováděcí  vyhlášky č. 395/1992 Sb. MŽP ČR, jejíž nedílnou součástí je Příloha č. 
III (v níž je ve třech kategoriích stanoven stupeň ohrožení jednotlivých živočišných druhů) a 
přílohy č. II (kterou se ve 3 kategoriích stanoví stupeň ohrožení jednotlivých rostlinných 
druhů).  
 
 
2.6  Krajina, krajinný ráz           
                           
Krajinný ráz je kategorií smyslového vnímání, je utvářen přírodními a kulturními prvky, 
složkami a charakteristikami, jejich vzájemným uspořádáním, vazbami a projevy v krajině.  
Hodnocení krajinného rázu se týká především hodnocení prostorových vztahů, uspořádání 
jednotlivých prvků krajiny v určitém prostoru s ohledem na zvláštnost, působivost a 
neopakovatelnost tohoto prostorového uspořádání. 
Každá charakteristika se navenek uplatňuje v prostorových, vizuálně vnímaných vztazích 
krajiny, zároveň také hodnotami vycházejícími z prostorového uplatnění estetických hodnot, 
harmonického měřítka a vztahů v krajinném systému.  
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Krajina je prostředím pro život člověka, nese stopy lidské činnosti. Významným prvkem 
hodnocení je tedy člověk a jeho psychické, fyzické a sociální vlastnosti. Harmonické měřítko 
předmětné lokality je dáno harmonickým souladem měřítka prostorové skladby ostatních 
staveb v území s měřítkem navrhované stavby. Tyto charakteristiky záměr v návrhu řešení 
staveb respektuje a měřítko navazujícího prostoru a typ řešení připravované stavby bude 
v souladu. 
 
Vlastní stavba bude situována ve stávající průmyslové zóně situované v severní části města 
Odry. Krajinný ráz daného prostoru nebude narušen ani ovlivněn. 
 
Pohled na situaci nového objektu - řezy 
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Modelové znázornění 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7 Hmotný majetek a kulturní památky                                                       
 
Nebudou negativně ovlivněny. Realizací záměru nedojde k ovlivnění hmotného majetku nebo 
kulturních památek. 
 
 
2.8 Hodnocení 
 
Vliv výstavby a provozu stavby  na ekosystémy, jejich složky a funkce. 
Tabulka č.18 

Vlivy  Typ ovlivnění Odhad významnosti vlivu 

Emise z dopravy při 
výstavbě 

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

Prach a hluk při 
výstavbě 

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

Emise  v době 
provozu 

přímé, dlouhodobé 

 

nepříznivý vliv malý, nevznikne nový zdoj znečištění 
ovzduší  

Vliv na jakost 
povrchové vody 

přímé nepříznivý vliv malý, odvedení vody splaškové a dešťové 
jednotnou kanalizací 

Půda  přímé nedojde k záboru zemědělského půdního fondu 

nedojde z záboru půdy určené k plnění funkce lesa 

Vliv na flóru a faunu 
v době stavby 

přímé Nebude dotčena, stavba ve stávajícím areálu 

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

Vliv na flóru a faunu 
v době provozu 

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

(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti) 
 
Zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky 
Základní kriteria pro posouzení míry nebo možnosti ovlivnění této skutečnosti jsou 
dokladována v této dokumentaci.  
Posouzení vlivu záměru stavby nového vysokoregálového skladu na zdraví obyvatelstva bylo 
provedeno z hlediska období výstavby a období provozu. Proces hodnocení zdravotního rizika 
se sestává z následujících kroků: určení nebezpečnosti, hodnocení expozice, charakterizace 
rizika.  
Možné vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a eventuelní přímé a nepřímé vlivy na 
obyvatelstvo je možno charakterizovat následovně :  
 
Vliv znečištěného ovzduší 
V době výstavby budou do volného ovzduší emitovány škodliviny z provozu dopravních 
prostředků stavby. Doprava bude soustředěna do období řešení realizace předmětného 
záměru, rozsah vlivů může být omezen organizací práce a prováděných pracovních operací.  
Z hlediska komplexního provozu firmy je možné vyjít ze závěrů rozptylové studie 
SEMPERFLEX OPTIMIT s.r.o. Odry - celá společnost (zpracované v listopadu 2005), z níž 
vyplývá vyplývá, že imisní limit průměrné denní a roční koncentrace suspendovaných částic 
(PM10) byl ve všech místech splněny u sledovaných zdrojů (SEMPERFLEX OPTIMIT s.r.o. 
Odry - celá společnost) pro ochranu zdraví lidí, imisní limity průměrné hodinové a roční 
koncentrace oxidu dusičitého NO2 byly ve všech místech splněny u sledovaných zdrojů 
(SEMPERFLEX OPTIMIT s.r.o. Odry - celá společnost) pro ochranu zdraví lidí, imisní limit 
průměrné roční koncentrace oxidy dusíku NOx byl ve všech místech splněn u sledovaných 
zdrojů (SEMPERFLEX OPTIMIT s.r.o. Odry - celá společnost) pro ochranu ekosystémů a 
imisní limit průměrné osmihodinové koncentrace oxidu uhelnatého CO byl ve všech místech 
splněn u sledovaných zdrojů (SEMPERFLEX OPTIMIT s.r.o. Odry - celá společnost) pro 
ochranu zdraví lidí 
Vliv výroby a tím produkce emisí z firmy SEMPERFLEX OPTIMIT s.r.o. Odry ve 
vzdálenějších místech města Odry od firmy výrazně klesá, stejně jako v okolních obcích. Ve 
vzdálenosti 5 km a více od firmy SEMPERFLEX OPTIMIT s.r.o. Odry je již vliv 
zanedbatelný.  
Realizací stavby nevznikne nový zdroj znečištění ovzduší, objekt bude napojen na stávající 
zásobování teplem v rámci areálu firmy SEMPERFLEX OPTIMIT s.r.o. 
 
Vliv hlukové zátěže  
Hlukové emise vymezené rozsahem izofon hluku a zjištěnými hodnotami u nejblíže 
situovaných chráněných objektů a ostatního chráněného území ukazují, že chráněné objekty 
nebudou dotčeny. Tento závěr je dokladován zpracovaným hlukovým posouzením.   
 
Vliv produkce odpadů 
Zneškodnění odpadu bude prováděno externí firmou na základě smluvního vztahu. Odpady 
budou skladovány ve vymezených kontejnerech, svoz bude zajišťovat specializovaná firma. 
Z hlediska klasifikace „zdravotní rizikovosti“ odpadů ve smyslu metodického pokynu HH ČR 
zn. HEM - 300 - 27.7.1993 a zákona č. 185/2001 Sb. a z něj vycházejících vyhlášek nesplňují 
odpady podmínky pro klasifikaci nebezpečných vlastností - akutní toxicity, chronické 
toxicity, žíravosti nebo infekčnosti.  
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Odhad zdravotních rizik pro exponované obyvatelstvo  
Dle předpokládaných závěrů nebude hodnot souvisejících s odezvou na organismus obyvatel 
dosahováno, realizace záměru v území bude možná bez nadměrného ovlivnění nejbližších 
antropogenních systémů. 
Při použití navrhovaných opatření nebude antropogenní zóna významně dotčena nad únosnou 
míru.  
 
Sociální, ekonomické důsledky 
Vlastní realizace záměru nemá pro obyvatelstvo nadměrně negativní vliv v uvedených 
oblastech. Stavba nebude znamenat pro obyvatelstvo negativní sociální ani ekonomické 
důsledky.  
 
Narušení faktoru pohody 
Dle dokladovaných skutečností (eliminace emisí hluku, situování záměru)  za předpokladu 
dodržování základní technologické kázně ze strany dodavatele stavby není předpoklad 
narušení faktoru pohody nad únosnou míru. Narušen bude po dobu stavby, zejména 
v souvislosti s přípravou území pro stavbu. 
Faktor pohody je soubor vnějších podmínek, které vnímáme jako více či méně ovlivňující 
elementy našeho rozpoložení, a to i v případě, že jejich míra nenaplňuje limitní hodnoty dané 
platnou legislativou. Ovlivnění může v daném případě nastat subjektivně nebo objektivně 
vnímaným přírůstkem hluku, snížením bezpečnosti pohybu osob po komunikacích následkem 
zvýšené četnosti průjezdů vozidel apod. 
Provoz stavby bude po omezenou dobu. Zpracován bude program organizace výstavby 
zohledňující podavek na minimalizaci vlivů na okolní prostor. 
 
Celkově je možno ovlivnění dotčeného území navrhovanou stavbou charakterizovat jako 
málo významné.  
 
 
2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 
 
Negativní účinky záměru se v obytném území neprojeví. Záměr je situován v průmyslové 
zóně mimo přímý dosah objektů bydlení. Rovněž dopravně je napojen přímo na silnici II/441 
prostřednictvím silnice III/4419 mimo zástavbu města. 
Provozem budovy vysokoregálového skladu SFO  budou veškeré vlivy na zdraví obyvatelstva 
podnormativní a v souladu s požadavky platné legislativy. 
 
 
3. Údaje o možných vlivech přesahujících státní hranice 
 
Předmětný záměr není zdrojem možných vlivů přesahujících státní hranice. 
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4.  Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 
 
� Realizace manipulace s materiály (výkopy, příprava území pro stavbu) bude prováděna za 
příznivých klimatických podmínek tak, aby byla eliminována možnost znečištění okolních 
ploch na minimum. 
 
� Veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu budou  
správnou organizací stavby eliminovány, minimalizován bude pohyb mechanismů a těžké 
techniky v blízkosti obytné zástavby. 
 
� Investor stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování 
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového 
hospodářství, o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich zneškodnění nebo 
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude 
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití. 
 
�  Při stavebních pracích bude dbáno na dodržování všech zásad ochrany vod.  
 
�  Dle zpracované hlukové studie z hlediska zjištění hlukové zátěže vycházející z provozu 
stavby skladu a souvisejícího dopravního napojení a provozu není nutné provést protihluková 
opatření.  
 
� Dodrženy budou limity platného kanalizačního řádu, vody z nakládacích a zpevněných 
ploch budou odvedeny přes odlučovač ropných látek.  
 
� Vytápění bude teplovodní, napojeno na stávající areálový rozvod. 
 
� Důsledně budou dodržovány podmínky vyjádření všech dotčených orgánů a organizací.  
 
� Důsledně budou kontrolována všechna riziková místa a neprodleně odstraňovány vzniklé 
úkapy závadných látek. 
 
� Prováděn bude monitoring jednotlivých vlivů na životní prostředí v souladu s uloženými 
podmínkami provozu. 

 
 

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytovaly při 
specifikaci vlivů 

 
Vlivy zpracované v tomto oznámení nebyly řešeny na základě zásadních nedostatků nebo 
neurčitostí, které by mohly ovlivnit rozsah závěrů tohoto posouzení realizovaného v rámci 
oznámení. Pro zhodnocení vlivů záměru na životní prostředí a obyvatelstvo jsou 
v dostatečném rozsahu známy všechny podstatné podklady.  
Záměr je standardem obdobných aktivit. Z jejich vlivů na životní prostředí je možno v území 
vycházet. Všechny vlivy na životní prostředí jsou doložitelné a předvídatelné s potřebnou 
přesností. 
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E. Porovnání variant řešení záměru (pokud byly předloženy) 
 
Předmětný záměr stavby je vázán k předmětnému území a není jej možné řešit vzhledem 
k tomu, že jde o stavbu vysokoregálového skladu v rámci stávajícího výrobního areálu řešit 
variantně. Stavba bude  podrobně řešena projektem. Detailní charakteristiky budou upřesněny 
v dalším stupni zpracování projektové dokumentace. 
 
Pro variantní posouzení stavby by mohly být zvažovány varianty (jak je uvedeno v části B.5) 
nulová varianta a varianta předkládaná oznamovatelem.  Nulová varianta neakceptuje 
možnost umístění navrhované stavby a podnikatelský záměr investora pro realizaci stavby. 
Navržení varianta předložena oznamovatelem je za předpokladu dodržení podmínek pro 
realizaci stavby v území přijatelná a je možné ji realizovat bez negativních dopadů na okolní 
prostředí.. 
Ze zpracovaného materiálu vyplývá, že navrhované řešení představuje v daném případě 
variantu ekologicky přijatelnou.  
 
 
F. Doplňující údaje 
 
1. Mapová a jiná dokumentace, týkající se údajů v oznámení 
 
Oznámení je doplněno mapovou dokumentací: 
 
Situace širších vztahů, měřítko 1 : 5 000 

 
Budova vysokoregálového skladu SFO  
Zákres do mapy KN, měřítko 1 : 1 000 (zmenšeno) 
Dispozice technologie – půdorys 1.NP, měřítko 1 : 500 (zmenšeno) 
Řezy 
(dle CENTROPROJEKT a.s., 10/, 2008) 

 
 
2. Další podstatné informace oznamovatele 
 
Oznamovatel všechny známé informace o předmětném záměru uvedl ve výše zpracovaném 
oznámení. 
 
 
G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru 
 
Předmětem záměru je výstavba nové budovy vysokoregálového skladu SFO, zahrnující 
skladovací část o výměře 2 691,75 m2, expediční část o výměře 1 999 m2 a administrativní 
část o výměře 144 m2 ve stávajícím areálu firmy SEMPERFLEX  OPTIMIT s.r.o. 
Záměr se nachází v katastrálním území Odry. Jedná se o stávající areál firmy SEMPERFLEX  
OPTIMIT s.r.o., který tvoří průmyslovou část ve městě Odry a doplní stávající objekty firmy. 
V novém objektu nebude umístěna výroba, objekt bude sloužit jako sklad. 
Lokalita navržena pro umístění stavby se nachází severně a severozápadně od obydlené zóny. 
Území areálu je rámcově ohraničeno na severu a východě železniční tratí ČD (Suchdol nad 
Odrou - Budišov nad Budišovkou), na jihovýchodě ul. Nádražní a na jihu a západě ul. 
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Vítkovská. Obytná zástavba se nachází na jihovýchodě, jihu a jihozápadě za třídou 
Osvobození a řekou Odra.  
Areál je oplocen a zabezpečen bezpečnostní nepřetržitou službou. Tvar areálu je přibližně 
obdélníkový s podélnou osou severozápad - jihovýchod.  
Areál je napojen  kompletně na inženýrské sítě. 
Pozemky areálu jsou ostatní plochou a stavební plochou, jsou ve vlastnictví SEMPERFLEX 
OPTIMIT s.r.o.  
Lokalita navržena pro realizaci záměru se nachází v areálu firmy SEMPERFLEX  
OPTIMIT s.r.o. v Odrách. Jedná se o stávající areál průmyslové výroby. 
Dle platného územního plánu města Odry je pozemek součástí stávající funkční plochy VP – 
výroba průmyslová v zastavěném území obce. Ve funkční ploše VP – průmyslová výroba je 
dle regulativů územního rozvoje přípustné mimo jiné umístění staveb pro průmyslovou 
výrobu a skladování, velkých skladových objektů (viz. Stanovisko k záměru  stavby 
z hlediska územně plánovací dokumentace, Městský úřad Odry, Stavební úřad, 
zn.:výst.1232/08-Pn-326 z 8.10.2008). 
V rámci stavby „Budova vysokoregálového skladu SFO“ budou především realizovány 
objekty – skladovací část, expediční část a administrativní část. 
Stavbou zmíněného objektu dojde k rozšíření možnosti skladování – počet skladovacích 
dřevěných palet 10 080 ks, v 10 skladovacích úrovních se 14 skladovacími buňkami o 
rozměru 1 350 x 2 800 mm. Skladovací prostor bude obsluhován vysokozdvižnými vozíky. 
 
Skladovací část bude tvořena železobetonovou trojlodní halou, opláštěnou sendvičovými 
keramickými panely. Podlaha je navržena průmyslová, betonová. Velikost haly je navržena o 
rozměrech 54,16 x 49,7, světlost po vazník bude 15,5 m, výška po atiku 18,0 m. Hala bude 
rozdělena na tři stejné sklady s dělícími stěnami železobetonovými o tloušťce  300 mm. 
Střecha bude sedlová s vnitřními a zaatikovými vpustěmi. Objekt bude založen na 
základových patkách a pilotách. 
Expediční část  bude rovněž železobetonovou halou, halabude jednolodní, opláštěna 
sendvičovými keramickými panely, podlaha bude rovněž průmyslová, betonová. Hala je 
navržena o rozměrech 80,76 x 24,76 m. Světlost výšky po atik bude 7,0 m, po vazník 4,50 m.. 
Sedlová střecha bude se zaatikovanými vpustěmi. Objekt bude založen na základových 
patkách a pilotách. 
Administrativní část  bude tvořit jednopodlažní přístavba k hale, bude podsklepená. V podlaží 
budou umístěny kanceláře, sociální zařízení, sklad, denní místnost a chodba. V suterénu bude 
strojovna a nádrž SHZ. Objekt bude mít zděnou nosnou konstrukci, strop bude 
železobetonový, dlažba bude keramická a z PVC. Okna jsou navržena plastová, dveře 
dřevěné. Administrativní objekt bude o rozměrech 8 x 18 m, světlost po strop bude 3,00 m, 
výška po atiku bude 3,7 m. Střecha bude plochá s vnitřními vpustěmi. Objekt bude založen na 
základových patkách a pilotách. 
Rampa pro malé nákladní automobily bude železobetonová, krytá o rozměrech 14,5 x 28,9 m. 
Rampa ze dvou stran kolem budovy (železniční, spojovací)  bude šířky 3,0 m, bude krytá.  
Nakládací asfaltobetonová plocha pro kamiony je navržena o rozměrech 63 x 24,5 m, bude 
nekrytá. 
Příjem do skladu a expedice s nakládkou ze skladu bude  v období  Po – Pá ve 2 směnách. 
Příjem do skladu v období So – Ne bude v sobotu, v odpolední směně  –  příjem 12-15 ks 
vleček /směnu. 
Parkoviště a hlavní příjezdy do areálu budou využívány stávající.  
 
Napojení NN bude ze stávajícího rozvaděče v areálu firmy, který má dostatečnou rezervu. 
Vodovodní přípojka bude napojena na stávající rozvod vody v areálu. 
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Dešťové vody budou svedeny  do stávající dešťové kanalizace a do zatrub potoka, nakládací a 
zpevněné plochy budou  odvodněny přes odlučovač ropných látek do zatrub potoka. 
Splašková kanalizace bude napojena na stávající splaškovou kanalizaci.. 
 
Záměr odpovídá požadovanému standardu pro obdobné stavby a je v souladu s platnou 
legislativou.  
Na životní prostředí může mít vliv vlastní výstavba a následně jejich provoz související 
s navrhovanou halou firmy SEMPERFLEX OPTIMIT s.r.o. související s dopravou.  
Navržený způsob realizace záměru a jeho provoz a začleněn objektů do území je řešen tak, 
aby vliv na životní prostředí byl minimalizován. Stav hlukové zátěže a  produkce škodlivin do 
ovzduší jsou posouzeny . 
Navržené technické i stavební a technologické řešení je v souladu s požadavky na obdobná 
zařízení a stavby. Navržena stavba je přiměřeným způsobem začleněna do stávající lokality 
s ohledem na okolní objekty a dopravní charakteristiky území. Technické řešení jednotlivých 
stavebních a funkčních prvků je řešeno účelně s optimalizací využití doprovodných ploch a 
technologických požadavků.  
 
 
 
H. Příloha 
 
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou 
územně plánovací dokumentací 
Stanovisko k záměru  stavby z hlediska územně plánovací dokumentace, Městský úřad Odry, 
Stavební úřad, zn.:výst.1232/08-Pn-326 z 8.10.2008). 
 
Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu na evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000) 

Žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast dle  národního seznamu evropsky 
významných lokalit dle nařízení vlády č.132/2005 ve smyslu ust. §45a zákona č. 114/1992 
Sb. nebude záměrem dotčena. 
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Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů o stavbě, o současném a 
výhledovém stavu jednotlivých složek životního prostředí a s přihlédnutím ke všem 
souvisejícím skutečnostem lze konstatovat, že navrhovaná stavba „Budova 
vysokoregálového skladu SFO“ v areálu firmy Semperflex Optimit s.r.o. Odry je 
ekologicky přijatelná a lze ji 

 

                                                           doporučit  

                                         k realizaci na navržené lokalitě. 
 
 
 
Oznámení bylo zpracováno:  říjen 2008 
 
 
 
Zpracovatel oznámení:  Ing.Jarmila Paciorková 
                                        číslo autorizace - osvědčení 15251/3988/OEP/92 
 
Spolupracovali: 
 
CENTROPROJEKT a.s., (zpracovatel projektové dokumentace) 
Ing.Petr Fiedler 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis zpracovatele oznámení:              …….…………………………. 
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
 

 
 
Situace širších vztahů, schéma 

 
Budova vysokoregálového skladu SFO  

Zákres do mapy KN, měřítko 1 : 1 000 (zmenšeno) 
Dispozice technologie – půdorys 1.NP, měřítko 1 : 500 (zmenšeno) 
Řezy 
(dle CENTROPROJEKT a.s., 10/, 2008) 
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H. PŘÍLOHA 
 
 
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou 
územně plánovací dokumentací 
Stanovisko k záměru  stavby z hlediska územně plánovací dokumentace, Městský úřad Odry, 
Stavební úřad, zn.:výst.1232/08-Pn-326 z 8.10.2008). 
 
Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu na evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000) 

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

 
 
 


