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Úvod 
 
Pro stavbu ”Areál firmy SPOJMONT Ostrava výrobní a skladovací haly, hala „C“ + haly „D, 
E, F“ je zpracováno oznámení dle přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. 
 
Vzhledem ke Koordinovanému závaznému stanovisku  k dokumentaci pro územní řízení 
stavby, MSK 177684/2008, ŽPZ/47216/2008/Pok z 13.11.2008 je zpracováno oznámení 
podle přílohy č.3 zák.č. 100/2001 Sb. 
Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů, přílohy č. 1 spadá předkládaný záměr do kategorie II ve vztahu k 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 a bodu 4.3 Strojírenská a elektrotechnická výroba s výrobní plochou nad  
10 000 m2 – výroba a opravy motorových vozidel, drážních vozidel, cisteren, lodí, letadel, 
testovací lavic motorů, turbín nebo reaktorů, stálé tratě pro závodění a testování motorových 
vozidel výroba železničních zařízení, tváření výbuchem. 
 
Příslušným orgánem pro posouzení je  Krajský úřad Moravskoslezského kraje. 
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A. Údaje o oznamovateli 
 

Investor     
Hala „C“     Aleš Dreiseitel  
Zastoupený    Aleš Dreiseitel 
Sídlo     ul. Spojná 12/191, 709 00Ostrava – Nová Ves  
IČ     40337154 
 
Hala „D,E,F“     CNC Metal, s.r.o.  
Zastoupený    Aleš Dreiseitel 
Sídlo     U cementárny 1172/38, Ostrava – Vítkovice 
IČO     268 61453 
DIČ                                                    CZ268 61453 
 
Oznamovatel    Architektonická kancelář ARKOS s.r.o. 
Sídlo                                                   Hrabákova 5, 702 00 Ostrava 1 
Zástupce oznamovatele  Ing.Vít Klimeš 

tel.,fax.: 599 527 839 
e-mail: arkos@arkos-ova.cz 

 
Projektant     Architektonická kancelář ARKOS s.r.o. 
Sídlo                                                   Hrabákova 5, 702 00 Ostrava 1 
Vedoucí projektu   Ing.Vít Klimeš 
Stavební řešení :   Ing. Karel Maiwald, Arkos s.r.o. 

tel.,fax.: 599 527 839 
e-mail: arkos@arkos-ova.cz 

 
 
B. Údaje o záměru                                         
I. Základní údaje                                                                                        
1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1    
 
Areál firmy SPOJMONT Ostrava výrobní a skladovací haly, hala „C“ + haly „D, E, F“ 
Ostrava - Vítkovice  
 
Bod 10.6 Skladové a obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře  
nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích míst 
v součtu pro celou stavbu 

 
Bod  4.3 Strojírenská a elektrotechnická výroba s výrobní plochou nad 10 000 m2 – výroba a 
opravy motorových vozidel, drážních vozidel, cisteren, lodí, letadel, testovací lavic motorů, 
turbín nebo reaktorů, stálé tratě pro závodění a testování motorových vozidel výroba 
železničních zařízení, tváření výbuchem. 

 
 

2. Kapacita (rozsah) záměru  
 
Hala „C“  
Zastavěná plocha        2 155  m2 
Obestavěný prostor     18 320 m3 
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Zpevněné plochy a komunikace (mezi A a C)   2 920 m2 
 
Hala „D“  
Zastavěná plocha         2 667 m2 
Obestavěný prostor      18 480 m3 
Zpevněné plochy a komunikace       3 171 m2 
 
Hala „E“  
Zastavěná plocha          670 m2 
Obestavěný prostor      4 350 m3 
Zpevněné plochy a komunikace (u haly E)    3 231 m2 
 
Hala „F“  
Zastavěná plocha         523 m2 
Obestavěný prostor     2 350 m3 
 

   Počet parkovacích míst     18 stání  
z toho pro tělesně postižené    1 stání 
 

   Celkem zastavěná plocha    6 015 m2 
      

3. Umístění záměru    
Kraj Moravskoslezský 
Statutární město Ostrava  
Městská část Moravská Ostrava   
K.ú.Mariánské Hory a Hulvaky 
p.č. 575/24 - hala „C“, p.č. 575/35 - hala „D“, p.č. 575/36 -  
hala „E“, p.č. 575/36- hala „F“  

 
  

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

V rámci projektu je navržena stavba „Areál firmy SPOJMONT Ostrava výrobní a skladovací 
haly, hala „C“ + haly „D, E, F“ Ostrava – Vítkovice“.   
Staveniště se nachází v areálu firmy SPOJMONT v lokalitě bývalého Dolu Šverma 
v Mariánských horách. V areálu se nyní nachází několik stávajících budov – správní a 
administrativní a haly A a B ( p.č. 3352 - stávající malá hala  určená k demolici, vlastník Jan 
Dreiseitel, p.č. 3345 - stávající administrativní budova – vlastník Jan Dreiseitel, p.č. 3346 - 
stávající hala „A“ - vlastník Jan Dreiseitel, p.č. 3397 -  stávající hala „B“  - vlastník haly Aleš 
Dreiseitel, vlastník pozemku Jan Dreiseitel). 
 
V současné době je připravovaná výstavba čtyř nových hal. Dostavbou dalších objektů – hal 
„C“, „D“, „E“ a „F“ vznikne ucelený výrobně administrativní  komplex. Investorem haly „C“ 
je Aleš Dreiseitel, investorem stavby haly „D“, „E“, „F“ firma CNC Metal. s.r.o. 
Území je charakterizováno jako ostatní plocha. Na pozemcích se nacházejí náletové dřeviny.  

Umístění nových objektů je v souladu s funkčním využitím areálu, který je určený pro lehký 
průmysl, sklady, drobnou výrobu a jejich administrativu. 
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V celém areálu je hlavní výrobní činností strojírenská výroba s doprovodnou administrativní 
činností. Jedná se o zpracování plechů CNC technologií  - to znamená ražení na CNC strojích, 
dále pak brusírny plechových dílů, svařovny a následně pak skladování a expedice. Popis 
jednotlivých činností v konkrétních provozech bude určen na základě zpracování 
prostorových návazností na technologické postupy v dalších stupních projektu. 
 
Zpracovávání plechů CNC technologií zahrnuje svařování v ochranné atmosféře, ohýbání, 
broušení a děrování. Vývoj vedl od jednoúčelových strojů s jednoduchým provedením 
automatizovaných funkcí až k univerzálně vybaveným obráběcím CNC strojům řízeným 
programovým vybavením. K základním vlastnostem patří jejich vysoká manipulační 
schopnost (výměna nástroje, obrábění ve více osách, manipulace s dílcem apod.), provádění 
posloupnosti úkonů podle zadaného programu,opětovné zahájení výroby určitého sortimentu 
bez nutnosti nastavení stroje a možnost přeprogramování. Hlavními přednostmi jsou zejména 
možnost práce nástroje ve více osách, vysoká přesnost a spolehlivost výrobního zařízení bez 
nutnosti seřizování, velmi rychlá a pružná výměna nástroje, možnost, ale i nutnost fixace 
polohy obráběného dílce při opracování, omezení rozsahu činnosti lidské obsluhy a ponechání 
její práce v oblasti manipulace a tvorby programu.  
 
Haly „C“ „D“ a „F  jsou určené pro zpracovávání plechových polotovarů stříháním a 
ohýbáním na automatizovaných strojích za studena a pro uskladnění a expedici výrobků. 
 
Hala „E“  je určená pro tepelné zpracování plechových polotovarů svařováním  a broušením. 
  
 
Místo situování záměru „Areál firmy SPOJMONT Ostrava výrobní a skladovací haly, hala 
„C“ + haly „D, E, F“ Ostrava - Vítkovice “ 
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Dopravní napojení zůstane stávající. Stávající (původní) napojení je funkční a zůstane 
zachované i pro nové haly. Jedná se o dva vjezdy (výjezdy) z přilehlé komunikace (ul. 
Suderova) a jeden vjezd (výjezd) na komunikaci v zadní části (u haly „E“).  
Provoz pro zásobování a odbyt nijak nepřetíží stávající komunikace, které byly dimenzovány 
na daleko větší zatížení vzhledem k původnímu využití celé lokality.  
 
Všechny haly budou napojeny na stávající nebo nově navrženou  infrastrukturu, která bude 
většinou areálová.  
Jedná se o vnitroareálové nové přípojky vody pro jednotlivé haly s novou centrální 
vodoměrnou šachtou s měřením pro všechny napojené objekty.  
Souběžně budou položeny i nové přípojky pro okolní objekty VNP-Monta a Diamo, jejich 
stávající připojení budou novou zástavbou zasažena a proto budou zrušeny. 
 
Kanalizační vedení DN 500 vedoucí pod plánovanou halou „D“ bude přeloženo v trase po 
obvodu haly a pak napojeno do původní trasy. Ostatní nové vedení tras kanalizace se doplní a 
napojí na již vybudované trasy. 
 
Ze stávající rozvodny správní budovy budou položeny nové přípojky elektro NN pro haly 
„D“,“E“,“F“ a obdobně  z rozvodny ze stávající administrativy se provede nové připojení pro  
halu „C“. 
 
Stávající vedení telefoniky O2, které zasahuje pod půdorys plánované haly D, bude přeloženo  
do nové trasy po obvodu haly. 
 
Nové připojení mimo plochu areálu zahrnuje pouze přípojkou zemního plynu. Ta bude 
vedena ze sousedního  areálu Weppler -  Trefil Schomburg. 
 

Navržené nové haly respektují okolní objekty a svým zaměřením jsou v souladu s požadavky 
územního plánu. Záměr je v souladu s platným územním plánem města Ostravy. 
 
Z důlního hlediska je zájmové území situováno v oblasti bývalého dobývacího prostoru, je  
mimo přímý dosah důlních vlivů na povrch a povrchové objekty. Z hlediska možnosti výstupu 
důlních plynů je zájmová lokalita územím s možným nahodilým výstupem důlních plynů. 
V dalším stupni projektu bude proveden inženýrsko geologický a radonový průzkum z jehož 
výsledku bude znám radonový index i možný výstup metanu. Na tyto skutečnosti bude brán 
zřetel při dalším návrhu. 
 
Dodrženy budou předpisy, stanovící podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, tj. 
nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se provádí novela zákoníku práce, tj.zákon č.155/2000 
Sb., zejména ustan. § 134 písm. A) až C), jenž stanoví např. požadavky na osvětlení, tepelnou 
zátěž zaměstnanců, zátěž chladem, na větrání a klimatizaci, na prostorové uspořádání, dále 
určuje podmínky práce na zařízeních se zobrazovacími jednotkami, hodnotí rizika 
chemických faktorů a prachu atd. Při budoucím provozu je dále nutno respektovat nařízení 
vlády č.11/2002 Sb a č.378/2001 Sb. 

Všechna zabudovaná technická zařízení působící hluk a vibrace budou instalována tak, aby 
byl omezen přenos hluku a vibrací do stavební konstrukce a jejich šíření, zejména do 
akusticky chráněných místností. Instalační potrubí budou vedena a připevněna tak, aby 
nepřenášela do akusticky chráněných místností hluk způsobený při jejich používání ani 
zachycený hluk cizí. 
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V pobytových místnostech bude zajištěno přímé nebo nucené větrání a budou vytápěny s 
možností regulace tepla.  

Záměr je umístěn mimo chráněná území, nezasahuje žádnou lokalitu soustavy Natura 2000 
(evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti) ani územní systémy ekologické stability 
nebo chráněná území. Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného registrovaného významného 
krajinného prvku. V území se nevyskytují povrchové vody, území neleží v zátopovém území, 
území neleží v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje a  území nezasahuje do žádné 
chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).   

Na staveništi se nenacházejí kulturní ani historické památky, nepatří k územím 
archeologického zájmu.  

Dotčené území se nachází mimo kontakt s obytnou zástavbou. V dotčeném území nebyly 
zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost navrhovaného záměru. 
 
Možnost kumulace s jinými záměry než uvedenými, v zájmovém území není vymezena.  
 
 
5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a  
      hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí 
  
Lokalita navržena pro realizaci záměru se nachází v městské části Mariánské Hory a Hulváky, 
v území, kde je možné z hlediska územního plánu uvedený záměr realizovat. Výstavba 
výrobních a skladovacích hal v areálu firmy SPOJMONT je v souladu se schváleným 
územním plánem města Ostravy. Využití pozemků, na kterých je stavba navržena, spadá dle 
Územního plánu města Ostravy schváleného dne 5.10.2004 do území s funkčním využitím 
„Lehký průmysl, sklady, drobná výroba“. Dle „Regulativů funkčního a prostorového 
uspořádání území“ je v těchto plochách možné umístění podniků lehkého strojírenství jako 
„vhodné“ a umístění nezbytné technické infrastruktury jako „přípustné“ (viz  vyjádření zn. 
ÚHA/8073/08/HOR z 14.11  .2008).  
 
Variantu navrhovanou oznamovatelem je možné považovat za přijatelnou a vhodnou za 
předpokladu uplatnění všech doporučení a navrhovaných opatření. Stavba bude napojena na 
stávající technickou infrastrukturu předmětného území a bude řešena v souladu s jeho 
dopravním systémem.    
 
Výstavbou nových hal v areálu nedojde ke změně vlivu na životní prostředí v dané lokalitě. 
Původní vytápění starých hal kotelnou na tuhá paliva bude nahrazeno vytápěním na zemní 
plyn. Tím dojde ke snížení emisí v celém areálu i mimo něj. 
 
Celé území je od doby svého vzniku předurčeno pro průmyslové využití. Daná lokalita je 
mimo obydlené území a v současné době ve velmi špatném stavu. Nově vybudované objekty 
spolu s opravou (estetizací) stávajících objektů areálu přispějí výrazně k celkovému zlepšení  
celého území. 
 
V případě zájmové lokality je třeba vzít v úvahu stávající stav území a možnost umístit stavbu 
navrhovaného typu. Stavbu je možné provést tak, aby odpovídala požadavkům na 
minimalizaci vlivů provozu na životní prostředí v oblasti stavební a provozní.  
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6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 
 
Záměrem stavby je vybudování čtyř nových hal ve stávajícím areálu firmy SPOJMONT 
v Ostravě Mariánských Horách na vhodných pozemcích.  
 
Jedná se o novostavbu následujících hal: 
 
Hala „C“  

Zastavěná plocha        2 155 m2 
Obestavěný prostor     18 320 m3 
Užitná plocha celkem:                                         2 065 m2   
Předpokládaný počet pracovníků   12 osob/směna 
Směnnost        3 směny 
Zpevněné plochy a komunikace (mezi A a C)   2 920 m2 

 
Hala „D“  

Zastavěná plocha         2 667 m2 
Obestavěný prostor      18 480 m3 
Užitná plocha celkem:                                          2 491 m2   
Předpokládaný počet pracovníků     40 osob/směna 
Směnnost        3 směny 
Zpevněné plochy a komunikace  
(mezi D a správní bud.)         3 171 m2 

 
Hala „E“  

Zastavěná plocha          670 m2 
Obestavěný prostor      4 350 m3 
Užitná plocha celkem:                                           610 m2   
Předpokládaný počet pracovníků    12 osob/směnu 
Směnnost        2 směny 
Zpevněné plochy a komunikace (u haly E)    3 231 m2 

 
Hala „F“  

Zastavěná plocha         523 m2 
Obestavěný prostor     2 350 m3 
Užitná plocha celkem:                                          493 m2   
Předpokládaný počet pracovníků             15 osob/směna 
Směnnost        2 směny 

 
Celkem pracovníků výroby nových hal „C“,“D“,“E“,“F“ 79 osob/ směna 
Celkem stávajících pracovníků haly A,B   20 osob 
Celkem administrativních pracovníků   20 osob 
 

   Pro potřeby celého areálu  je navrženo celkem 18 stání z toho bude 1 místo pro tělesně 
postižené 

  
Počet vozidel v průměru za 24 hodin  do 1t     30 vozidel 

do 3,5t     8 vozidel 
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Stavba bude zahrnovat následující stavební objekty:  
 
 SO 01  Příprava staveniště, bourací práce 
 SO 02 Vlastní objekty 
  SO 02.1 hala C – Aleš Dreiseitel 
  SO 02.2 haly D– CNC Metal 
  SO 02.3 haly E – CNC Metal 
  SO 02.4 haly F – CNC Metal 
 SO 03 Nové areálové vedení vodovodu – přípojky a přeložky 
  SO 03.1  Přípojka vody pro haly A,B,C  
  SO 03.2  Přípojky vody pro haly D,E,F 
  SO 03.3  Přípojka vody pro VNP-Mont 
  SO 03.4  Přípojka vody pro Diamo 
  SO 03.5  Přeložka vody u haly D 
 SO 04 Nové trasy areálové kanalizace – napojení a přeložky 
  SO 04.1  Napojení haly C 
  SO 04.2  Napojení hal D,E,F 
  SO 04.3  Přeložka DN 500 
  SO 04.4  Odlučovač lehkých kapalin 1 a sběrná kanalizace 
  SO 04.5  Odlučovač lehkých kapalin 2 a sběrná kanalizace 
 SO 05  Nové areálové vedení NN  
  SO 05.1  Napojení haly C na administrativní budovu  
  SO 05.2  Přípojky pro haly D,E,F 
  SO 05.3  Přeložka u haly D  
 SO 06  Přeložka slaboproudu – O2 
 SO 07  Přípojka zemního plynu 
 SO 08 Komunikace, zpevněné plochy, sadové úpravy a oplocení 
  SO 08.1  Komunikace a zpevněné plochy u hal A,B,C 
  SO 08.2  Komunikace a zpevněné plochy u hal D,E,F 
 
Výše uvedené objekty (SO) charakterizují řešenou stavbu s vymezením možného rozsahu 
řešené problematiky. 
  
Příprava staveniště, bourací práce 
 
Vedle plánované haly „C“ stojí nyní stará  hala o rozměrech 10,6 x 20,6 m. Je přízemní, 
zděná se sedlovou střechou. Pro uvolnění plochy bude vybourána. Pří bourání bude 
postupováno od horních konstrukcí a dodržovány statické zákonitosti. 
Při přípravě území bude nutno také odstranit keřovitou zeleň, stavební panely provizorních 
cest a různé části původních zpevněných ploch nespecifikované skladby.  
Protože se celé území je vybudované na navážkách, půda vhodná pro vegetační úpravy se 
v celém areálu nenachází ani ve zbytkové formě. 
 
Zásady urbanistického, architektonického technického řešení stavby  
 
Návrh urbanistického řešení stavby se snaží původní objektovou a barevnou roztříštěnost 
sladit do přijatelných proporcí. Umístění jednotlivých hal vychází ze stávajících podmínek 
v návaznosti na komunikační napojení a připojení inženýrských sítí.  
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Architektonické řešení  i přes rozměrovou různost uplatňuje společné rysy na každé z  nových 
hal. Především je to barevné řešení – opakující se kombinace modré a šedé omítky, násobky 
oken a podobně. 
Dispoziční řešení všech halových objektů vychází z principu uvolněné dispozice, která je pro 
výrobu nezbytná. Hala „C“ bude jednolodní na celý rozpon 30 m bez podpor. Hala „D“ je 
navržena projektem jako trojlodní se sloupy ve třetinách šířky. Její půdorys bude přizpůsoben 
možnostem pozemku, kterém bude postavena. Hala „E“ bude jednoduchou jednolodní halou. 
Hala „F“ bude přístavbou ke stávající správní budově. Hala „D“ bude napojena na správní 
budovu ocelovým spojovacím krčkem.  
V halách „C“, „D“ a „E“ budou vytvořeny pohotovostní sociální zařízení pro zaměstnance. 
Hlavní sociální zázemí je už funkční ve stávající správní budově  a v administrativní budově. 
 

 
Technické řešení stavební části   
 
Hala „C“   
Hala „C“ bude jednolodní přízemní hala o rozponu 30 m o stavebních rozměrech (bez 
zateplení) 30,45 x cca 72 m. Zadní částí bude šikmo napojena na stávající halu B. Zhruba 
v polovině délky bude provedena dilatace po celé výšce stavby. Hala bude založena na 
průběžných železobetonových pásech. Obvodové zdivo budou ze škvárobetonových tvárnic 
tl. 450 mm a z důvodu zpevnění bude prokládáno žb monolitickými sloupky. Zdivo bude 
zakončeno průběžným věncem a následně zatepleno kontaktním systémem. Podlahová deska 
bude žb.drátkobetonová deska se strojně glejtovaným povrchem. Zastřešení bude vytvořeno 
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dřevěnými příhradovými vazníky vytvářejícími jednoduchou sedlovou střechu. Odvodnění je 
navrženo vnějšími svody. Vnitřní podhled se zateplením vytváří průběžnou světlou výšku 
kolem 5 m. Plášť střechy bude tvořit bednění a asfaltový modifikovaný pás. 

 

 
V hale „C“ bude prováděno zpracovávání plechových polotovarů stříháním a ohýbáním na 
automatizovaných strojích za studena a hotové výrobky zde budou uskladněny před expedicí . 

 
Hala „D“  
Je navržena trojlodní  přízemní hala s rozpětím jednotlivých lodí v přední části 3x15 m a 
v zadní části 15 + 12 m pro odskok pozemku. V místě odskoku bude provedena dilatace po 
celé výšce stavby. Hala bude založena na průběžných železobetonových pásech. Obvodové 
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zdivo bude ze škvárobetonových tvárnic tl. 450 mm. Zdivo bude zakončeno průběžným 
věncem a následně zatepleno kontaktním systémem. Vnitřní dispozice bude dělena 
v modulech jednotlivých lodí žb.sloupy spojenými ocelovými průvlaky, tvořícími průběžnou 
plochu pro ukládání vazníků. Podlahová deska bude žb.drátkobetonová deska se strojně 
glejtovaným povrchem. Zastřešení bude vytvořeno dřevěnými příhradovými vazníky 
vytvářejícími trojlodní sedlovou střechu. Odvodnění po obvodě je navrženo vnějšími svody, 
uvnitř dispozice bude mezi vazníky průběžný žlab s vnitřními svody. Vnitřní podhled se 
zateplením vytváří průběžnou světlou výšku kolem 5 m. Plášť střechy tvoří plno plošné 
bednění a asfaltový modifikovaný pás.  

 
V hale „D“ bude prováděno zpracovávání plechových polotovarů stříháním a ohýbáním na 
automatizovaných strojích za studena a hotové výrobky zde budou uskladněny před expedicí . 

 
Hala „E“   
Hala „E“ bude jednolodní přízemní hala s rozponem 17,5 m o stavebních rozměrech (bez 
zateplení) 17,8 x 37 m. Hala bude postavena na původním masívním žb.bunkru. Obvodové 
zdivo ze škvárobetonových tvárnic tl. 450 mm bude zakončeno průběžným věncem a 
následně zatepleno kontaktním systémem. Podlahová deska bude žb.drátkobetonová deska se 
strojně glejtovaným povrchem. Zastřešení bude vytvořeno dřevěnými příhradovými vazníky 
vytvářejícími jednoduchou sedlovou střechu. Odvodnění je navrženo vnějšími svody. Vnitřní 
podhled se zateplením vytváří průběžnou světlou výšku kolem 4,5 m. Plášť střechy tvoří 
bednění a asfaltový modifikovaný pás. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hala „E“  je určená pro tepelné zpracování plechových polotovarů svařováním  a broušením. 
 
Hala „F“   
Hala bude jednolodní přízemní přístavba ke správní budově o stavebních rozměrech (bez 
zateplení) 12,4 x 42,2 m. Hala bude založena na průběžných železobetonových pásech. 
Obvodové zdivo ze škvárobetonových tvárnic tl. 450 mm bude  zakončeno průběžným 
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věncem a následně zatepleno kontaktním systémem. V místě napojení bude pro uvolnění 
dispozice zdivo nahrazeno žb.sloupy a průvlaky. Podlahová deska bude žb.drátkobetonová 
deska se strojně glejtovaným povrchem. Zastřešení je dle projektu vytvořeno dřevěnými 
příhradovými vazníky vytvářejícími jednoduchou pultovou střechu. Odvodnění je vnějšími 
svody. Vnitřní podhled se zateplením vytváří průběžnou světlou výšku kolem 3,2 m. Plášť 
střechy tvoří bednění a asfaltový modifikovaný pás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V hale „F“ bude prováděno zpracovávání plechových polotovarů stříháním a ohýbáním na 
automatizovaných strojích za studena a hotové výrobky zde budou uskladněny před expedicí . 
 
Zdravotechnika  
 
Vnitřní instalace vody  
Projekt zdravotechniky řeší vnitřní rozvod vody pitné, požární a přípravu teplé vody. Voda je 
do všech nových hal přivedena novými areálovými přípojkami.  
   
Vnitřní kanalizace  
Projekt zdravotechniky řeší odvedení odpadních a dešťových vod z jednotlivých objektů. 
Stávající areálová kanalizace je jednotná. Z jednotlivých hal se kanalizace napojí na stávající 
kanalizaci nebo na nově zřízené či přeložené části původních vedení.  
Množství vypouštěných splaškových vod bude zanedbatelné vzhledem k tomu, že hlavní 
sociální zázemí pro zaměstnance je ve stávajících objektech a v nových jsou zřízena pouze 
minimální pohotovostní WC. 
 
Vzduchotechnika a klimatizace 
 
Vzduchotechnické a klimatizační zařízení bude navržené podle stavební dispozice 
předpokládaného využití prostorů, požadavků investora a na základě konzultací s ostatními 
profesemi a v souladu s hygienickými předpisy a platnými normami. 
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Popis VZT zařízení  
Haly „C“ „D“  a „F , které jsou určené pro zpracovávání plechových polotovarů stříháním a 
ohýbáním na automatizovaných strojích za studena a pro uskladnění a expedici výrobků - 
budou přímo větrané okenními otvory, které jsou navrženy dle dispozičních možností kolem 
celého obvodu stavby.   
Hala „E“  je určená pro tepelné zpracování plechových polotovarů svařováním má pro každé   
lokálně oddělené pracoviště navrženo technologii průmyslového odsávání a filtrace 
odpadního vzduchu.  
Pro odvod vzduchu z pracovního místa slouží systém potrubního rozvodu Spiro potrubím se 
samostatným ventilátorem, který přivádí znečištěný vzduch do filtrační jednotky FilterMax a  
po zbavení prachových částic bude čistý vzduch (99 % účinnost) vyfukován do venkovního  
prostoru. Přívod vzduchu bude zajištěn opět okenními otvory po obvodu haly. 
Případná klimatizace bude z důvodu velkého rozptylu pracovníků řešena lokálními 
jednotkami přímo pro konkrétní pracoviště.  
Pohotovostní sociální zařízení v hale „C“, „D“ a „E“ jsou přímo větratelná okenními otvory. 
 
Systém vytápění a zdroj tepla, regulace 
Základním podkladem pro předběžný výpočet potřeby tepla pro vytápění a větrání bylo 
stanovení tepelně-technických parametrů obvodového pláště navržených budov, které vyhoví 
současným legislativním požadavkům i požadavkům dle ČSN 730540-2.  
Zdrojem tepla pro vytápění všech objektů v areálu – stávajících i nově navržených hal jsou 
plynové kotle na  zemní plyn, jehož přípojka je zavedena do stávající administrativní budovy 
a odtud pak jednotlivých objektů. Ohřev TUV bude zajištěn v jednotlivých patrech lokálními 
el.ohřívači. 
Systém vytápění bude teplovodní uzavřený s nuceným oběhem topné vody s teplotním 
spádem 75/55oC. Vytápění jednotlivých prostorů v objektu bude zajištěno radiátorovými 
tělesy umístěnými pod okny po obvodu každé haly 
 
Elektroinstalace silnoproudé 
Ve stávající správní budově je stávající rozvodna s dostatečným instalovaným příkonem pro 
plánované výstavby hal. Nové areálové přípojky ze správní budovy napojí venkovními 
rozvody halu „D“ a „E“ a vnitřním rozvodem halu „F“. Hala „C“ bude napojena přípojkou 
z administrativní budovy. Vnitřní rozvody každé haly budou začínat v hlavním rozvaděči HR, 
odkud budou paprskově napojeny jednotlivé podružné rozváděče nebo podružný  rozvody, 
které skončí  vývody, přístroji, ovládacími rozvaděči a  na zařízení, jež jsou přímou dodávkou 
provozovatele. Kabelová trasa od hlavních rozváděčů bude ve žlabech.  
  
Osvětlení hlavní a nouzové 
Osvětlení bude řešeno  převážně zářivkovými svítidly v halách a žárovkovými svítidly na 
sociálních zařízeních. Svítidla budou osazena trubicemi Philips nebo ekvivalentními. Svítidla 
budou ovládána tlačítky pomocí impulsních relé osazených ve světelných rozváděčích. 
Nouzové osvětlení je navrženo se zabudovanou  bezúdržbovou baterií, která zajišťuje jejich 
provoz při výpadku napětí po dobu 1 hodiny, budou umístěny v místech u východu z hal  
 
Slaboproudé rozvody 
Slaboproudé rozvody budou realizovány až podle potřeb jednotlivých technologií výroby 
samostatně v každé hale. 
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Napojení stavby na dopravní infrastrukturu, řešení dopravy v klidu 
 
Dopravní napojení zůstane původní – je funkční a zůstane zachované i pro nové haly. Jedná 
se o dva vjezdy z přilehlé komunikace ul. Suderova a jeden vjezd z komunikace v zadní části 
(u haly „E“). Provoz pro zásobování a odbyt nepřetíží stávající komunikace, které byly 
dimenzovány na daleko větší zatížení vzhledem k původnímu využití celé lokality.  
 
Plocha mezi halami A, B a C je nyní již zpevněná a po vybourání staré haly a provedení 
přípojek se doplní a vyspraví skladbou s živičným povrchem. Obdobně takto se provedou i 
zbylé plochy před halou „C“ a administrativou až k oplocení. 
Plocha mezi halou A a „D“ je původně nezpevněná a bude upravena navážkou a násobným 
zhutněním  struskou, která zůstane jako přebytek po všech výkopech 
Plocha před čely haly „D“, a v zadní části haly „D“ a „F“ (pod svahem od haly „E“) bude  
provedena jako nově zpevněná – živičný povrch na zhutněném struskovém podloží. 
 
Plocha mezi halou „D“ a správní budovou je navržena  pro parkování osobních automobilů 
pro zaměstnance areálu s kapacitou 18 míst. Vjezd zůstane původní – branou v oplocení. Tato 
plocha je původně s živičným povrchem, který se po provedení všech přípojek a instalaci 
odlučovače lehkých kapalin OLK doplní. 
Na této ploše bude  umístěno parkoviště pro zaměstnance celého  areálu. 
 
Plocha kolem haly „F“ je částečně na svahu  a pro spojení mezi ní a spodní úrovní u haly „D“ 
se vytvoří rampa s živičným povrchem. Ostatní plocha okolo se vytvoří zhutněním navezené 
strusky a následným živičným povrchem.  
Oplocení kolem areálu je stávající tvořené ocelovými sloupky a trámky vyplněné trapézovým 
pozinkovaným plechem. Ostatní nezpevněné plochy budou  zatravněny.   Založení travnatých 
ploch je navrhováno na kulturní vrstvě půdy min. mocnosti 15 cm. Pro zatravnění budou 
použity dovezené kulturní zeminy.   
 
Nové trasy areálové kanalizace zahrnují napojení a přeložky zahrnují napojení haly „C“, 
napojení hal „D“, „E“, „F“ – výměna trasy, přeložka DN 500, odlučovač lehkých kapalin 1 a 
sběrná kanalizace u haly C, odlučovač lehkých kapalin 2 a sběrná kanalizace u haly „D“. 
 
Nové areálové vedení NN  
Ze stávající administrativní budovy – z její rozvodny – se zemní přípojkou provede připojení 
pro  halu „C“ zakončenou rozvaděčem v hale. 
Ze stávající, kapacitně dostačující, rozvodny ve správní budově budou položeny nové 
přípojky NN pro haly „D“, „E“, „F“. Pro přístavbu „F“ to bude vnitřním vedením, pro haly 
„D“ a „E“ to bude nejprve vnitřním vedením a následně zemním vedením. Pro vnitřní vedení 
jsou už přichystané chráničky. 
 
Přípojka zemního plynu  
V sousedícím areálu firmy Weppler - Trefil a Schomberg  se nachází areálový rozvod 
zemního plynu, který je v majetku zmíněné firmy. Firma Trefil a Schomburg využívá zhruba 
polovinu  tohoto množství a po dohodě s vlastníky areálu SPOJMONT nabízí volnou kapacitu 
(asi 40 m3 za hodinu) pro vytápění všech objektů areálu SPOJMONT – nových i stávajících 
hal a správní budovy. Každý objekt bude mít pro vytápění vlastní plynový kotel . 
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Úroveň navrhovaného technického řešení 
 
Záměr odpovídá požadovanému standardu pro obdobné stavby. Na životní prostředí může mít 
vliv vlastní výstavba jednotlivých hal  a následně provoz nových hal „C“, „D“, „E“ a „F“.  
Navržený způsob realizace záměru stavby výrobních a skladovacích hal „C“, „D“, „E“ a 
„F“, jejich provoz a začlenění areálu firmy do území je řešeno tak, aby vliv na životní 
prostředí byl minimalizován.  
Navržené technické i stavební a technologické řešení je v souladu s požadavky na obdobná 
zařízení a stavby. Navržena stavba jednotlivých hal bude  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.  
 
 
7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení  
 
Zahájení stavby      03/2009 
Ukončení        10/2009 
 
 
8. Výčet dotčených územně samosprávných celků      
 
Kraj     Moravskoslezský  
Město     Statutární město Ostrava 
    Městský obvod  Mariánské Hory   
 
 
9.  Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato 
rozhodnutí vydávat           
 
Územní rozhodnutí a stavební povolení bude v kompetenci Stavebního úřadu Magistrátu 
města Ostrava a příslušného Městského obvodu Mariánské Hory.  
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II. Údaje o vstupech 
1. Zábor půdy 
 
Vlastní stavba bude realizována na pozemku p.č.  575/24, 575/35 a 575/36, k.ú.Mariánské 
Hory a Hulváky, které jsou ostatní plochou.  
 
Soupis pozemků dotčených navrhovanou stavbou  
Tabulka č.1 

P.č. Vlastník/ jiný oprávn ěný Adresa 

Druh / 
Způsob 
využití 

pozemku 

Výměra 
(m2)  

575/24 
 
 

Jan Dreiseitel 
 
 

Starobělská 1946/6, 700 30 
Ostrava Zábřeh 
 

Ostatní plocha 
– jiná plocha¨ 
 

2967 
 
 

575/35 
 
 

CNC Metal s.r.o. 
 
  

U cementárny 1172/38, 703 
00 Ostrava Vítkovice 
 

Ostatní plocha 
– jiná plocha 
 

5358 
 
 

575/36 
 
 

CNC Metal s.r.o. 
 
  

U cementárny 1172/38, 703 
00 Ostrava Vítkovice 
 

Ostatní plocha 
– jiná plocha 
 

5808 
 
 

 
 
Zemědělský půdní fond nebude stavbou dotčen. 
 
Půda určená k plnění funkce lesa PUPLF 
Půda určená k plnění funkce lesa nebude záměrem dotčena. 
 
 
Zvláště chráněná území 
Lokalita výstavby navrhované stavby nespadá do zvláště chráněného území ve smyslu § 12, 
13, 14  zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. To znamená, že neleží na území 
národního parku, chráněné krajinné oblasti, přírodního parku, národní přírodní rezervace, 
přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky ani přechodně chráněné 
plochy. 
Zájmový pozemek nepodléhá celoplošným ani lokálním ochranám dle zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody, a požadavkům zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.   
 
Ochranná pásma vyplývající ze zvláštních předpisů v ochraně životního prostředí  
Lokalita výstavby neleží v žádné ochranném pásmu vyplývajícím ze zvláštních předpisů 
v ochraně životního prostředí 
Zájmové území situováno v oblasti bývalého dobývacího prostoru. Z hlediska možnosti 
výstupu důlních plynů je zájmová lokalita územím s možným nahodilým výstupem důlních 
plynů. 
 
 
2. Odběr a spotřeba vody 
 
Období výstavby 
Pitná voda pro sociální potřeby bude zajištěna při výstavně obvyklým způsobem. Výše 
spotřeby bude relativně malá a nebude mít vliv na zásobování obyvatelstva pitnou vodou, 
předpoklad je maximálně cca 80 l/pracovníka/den.  
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Technologická voda pro přípravu směsí bude k dispozici přímo v místech výroby směsí, 
hotová směs bude dovážena na stavbu. Betonové směsi budou vyráběny ve stávajících 
betonárnách, které mají zajištěn dostatečný přísun vody. Případná potřeba vody přímo na 
stavbě (např. pro zkrápění komunikací v době nepříznivých klimatických podmínek) bude 
zajišťována v rámci zabezpečení dodávky prací dodavatelem stavebních prací. Nároky na 
spotřebu vody pro tyto účely budou časově omezené na dobu výstavby. Budování nových 
přípojek vody není nutné. 
Voda pro tyto účely bude zajištěna provizorním připojením ze stávajících staveb areálu firmy 
anebo bude dovážena ve speciálních cisternových automobilech s čisticími nástavci, ani zde 
se nebude vyžadovat výstavba vodovodních přípojek. 
 
Období provozu 
Pitná voda bude použita pro sociální účely (sociální zařízení, úklid apod.). Připojení pro 
zajištění zásobování pitnou vodou je navrženo napojením na stávající vodovodní řád. 
Ze stávajícího vodovodního řádu LPe D110 bude provedena v areálu u stávající 
administrativy nová přípojka ukončená centrální vodoměrnou šachtou s měřením pro všechny 
napojené objekty. Odsud budou položeny nové přípojky. V jedné trase budou souběžně 
položené přípojky pro halu „D“, správní budovu s přístavbou haly „F“, pro halu „E“ a také 
pro navazující objekt VNP-Mont. Druhá trasa bude zahrnovat přípojku pro objekt Diama, 
jejíž stávající připojení budou novou zástavbou zasaženo a zrušeno. Třetí trasa napojí přímo 
stávající administrativu, vnitřními rozvody následně stávající halu  A a B  a propojením přes 
dvůr i novou halu „C“. U zadního rohu haly „D“ je zatím blíže nespecifikované vedení JS 
100. Pokud  se prokáže jako aktivní rovněž bude přeloženo do nové trasy po obvodu haly. 
V halách pak  bude rozvod vody veden do sociálních uzlů pro napojení zařizovacích 
předmětů. Rovněž se vytvoří vnitřní požární vodovod a přípojná místa pro teplovodní 
vytápění. Teplá voda bude připravována lokálně v elektrických ohřívačích vody v místě 
potřeby. Fakturační vodoměry jsou umístěn ve vodoměrové šachtici pro každý objekt zvlášť.  
V objektu haly „C“  budou osazeny 2 hydrantové  skříně, v objektu haly „D“  budou osazeny 
3 hydrantové skříně, v objektu haly „E“  bude osazena 1 hydrantová skříň a v objektu haly 
„F“  rovněž 1hydrantová skříň. 
 
Hala „C“  Předpokládaný počet pracovníků  12 osob/směna 

Směnnost       3 směny 
Hala „D“  Předpokládaný počet pracovníků    40 osob/směna 

Směnnost       3 směny 
Hala „E“  Předpokládaný počet pracovníků   12 osob/směnu 

Směnnost       2 směny 
Hala „F“  Předpokládaný počet pracovníků            15 osob/směna 

Směnnost       2 směny 
 
Celkem pracovníků výroby nových hal „C“, „D“, „E“, „F“ 79 osob/ směna 
Celkem stávajících pracovníků haly A,B   20 osob 
Celkem administrativních pracovníků   20 osob 
 
Předpokládaná spotřeba vody pro sociální účely - celkem 
 
Denní  
Administrativa    20 osob x 60 l/os/den        1 200 l.den-1 

Dělníci     99 osob x  80 l/os/den        7 920 l.den-1  

Celkem za den  Qd                 9 120 l.den-1 = 9,12 m3.den-1  
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Roční spotřeba vody  dle vyhlášky č. 428/2001 Sb. 
Administrativa    20 osob x 16 m3/os/rok         1 600 m3.rok-1 
Dělníci     99 osob x 30 m3/os/rok         2 970 m3.rok-1 
Celkem za rok              4 570 m3.rok-1 
 
 
3. Surovinové a energetické zdroje 
 
Vytápění objektu  
Původní vytápění starých hal kotelnou na tuhá paliva bude nahrazeno vytápěním na zemní 
plyn. Tím dojde ke snížení emisí v celém areálu i mimo něj. 
V sousedícím areálu firmy Weppler - Trefil a Schomberg  se nachází areálový rozvod 
zemního plynu, který je v majetku této firmy. Firma Trefil a Schomburg využívá zhruba 
polovinu  tohoto množství a po dohodě s vlastníky areálu Spojmont nabízí volnou kapacitu 
(asi 40 m3 za hodinu) pro vytápění všech objektů areálu – nových i stávajících hal a správní 
budovy. Každý objekt bude mít pro vytápění vlastní plynový kotel . 
Přípojka začíná  napojením na stávající rozvod po fasádě v rohu k areálu nejbližšího objektu 
firmy Trefil a Schomberg  a pak dál  jako zemní přípojka v chráničce pod komunikací až 
k vrátnici správní budovy. Zde bude na fasádě zřízeno podružné měření, hlavní uzávěr a 
regulátor tlaku. Přes správní budovu  a halu F projde přípojka do zadní části areálu Spojmont 
a pak dále jako zemní vedení připojuje postupně další objekty – halu „D“ a halu „E“, po 
fasádě objektů pak halu A, halu B a halu „C“. 
 
Pro haly je uvažována průměrná potřeba 6 W/m3 vytápěného prostoru, pro administrativu 
10W/ m3. Spotřeba energie budovy pro vytápění zemním plynem bez uvažování tepelných 
zisků (celý areál firmy): 
 
 Hala A      3 650 m3 x 6    =   22  kW 
 Hala B      2 800 m3 x 6    =   17 kW 
 Hala „C“    10 500 m3 x 6    =   63 kW 
 Hala „D“    12 600 m3 x 6    =   76 kW 
 Hala „E“      2 750 m3 x 6    =   17 kW 
 Hala „F“      1 600 m3 x 6    =   10 kW 
 Administrativa     1 060 m3 x 10  =   11 kW 
 Správní budova   10 000 m3 x 10  = 100 kW 

Celkem   Ev 316 kW x 1500 = 474 000 kWh za otopné období   
       = 45 580 m3  zemního plynu 
 

Dají se předpokládat i tepelné zisky z vnitřních zdrojů tepla  a tepelné zisky ze slunečního 
záření v řádu 10 %. 
 
Elektrická energie 
Ze stávající administrativní budovy – z její rozvodny – se zemní přípojkou provede připojení 
pro  halu „C“ zakončenou rozvaděčem v hale. 
Ze stávající, kapacitně dostačující, rozvodny ve správní budově budou položeny nové 
přípojky NN pro haly „D“, „E“, „F“. Pro přístavbu „F“ je to vnitřním vedením, pro haly „D“ a 
„E“ je to nejprve vnitřním vedením a po té zemním vedením. Pro vnitřní vedení jsou už 
přichystané chráničky. 
Hala „C“  Napojení od administrativy zemní přípojkou kabelem 2x AYKY 3x240+120 – HR   
      jištění 250 A, v hale C – HR jištění 200 A 
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Hala „D“  Napojení ze správní budovy zemní přípojkou kabelem 2x AYKY 3x240+120 – HR   
      jištění 250 A, v hale D – HR jištění 200 A 
Hala „E“   Napojení ze správní budovy zemní přípojkou kabelem 2x AYKY 3x240+120 – HR   
                 jištění 250 A, v hale E – HR jištění 200 A 
Hala „F“   Napojení ze správní budovy vnitřním rozvodem kabelem 2x AYKY 3x240+120 –  
                 HR  jištění 250 A, v hale F – HR jištění 200 A 

 
Ostatní materiály 
Materiál (stavební materiál) pro potřeby stavby bude specifikován a uveden v projektu stavby. 
Jeho množství odpovídá velikosti výstavby. 
  
 
4. Nároky na dopravní  a jinou infrastrukturu 
 
Dopravní řešení 
Plocha mezi halami A, B a „C“ je nyní již zpevněná a po vybourání staré haly a provedení 
přípojek se doplní a vyspraví skladbou s živičným povrchem. Obdobně takto se provedou i 
zbylé plochy před halou „C“ a administrativou až k oplocení. 
Plocha mezi halou A a „D“ je původně nezpevněná a bude upravena navážkou a násobným 
zhutněním  struskou, která zůstane jako přebytek po všech výkopech 
Plocha před čely haly „D“, a v zadní části haly „D“ a „F“ (pod svahem od haly „E“) bude  
provedena jako nově zpevněná – živičný povrch na zhutněném struskovém podloží. 
Plocha mezi halou „D“ a správní budovou je navržena  pro parkování osobních automobilů 
pro zaměstnance areálu s kapacitou 18 míst. Vjezd je původní – branou v oplocení. Tato 
plocha je původně s živičným povrchem, který se po provedení všech přípojek a instalaci 
odlučovače lehkých kapalin doplní. Na této ploše bude  umístěno parkoviště pro zaměstnance 
areálu. Plocha kolem haly „F“ je částečně na svahu  a pro spojení mezi ní a spodní úrovní u 
haly „D“ se vytvoří rampa s živičným povrchem. Ostatní plocha okolo se vytvoří zhutněním 
navezené strusky a následným živičným povrchem. Oplocení kolem areálu je stávající tvořené 
ocelovými sloupky a trámky vyplněné trapézovým pozinkovaným plechem. Ostatní 
nezpevněné plochy budou  zatravněny.    
 
Výpočet parkovacích míst podle počtu zaměstnanců (dle projektu ARKOS s.r.o.) 
Celkem pracovníků výroby nových hal C,D,E,F  79 osob/ směna 
Celkem stávajících pracovníků haly A,B   20 osob 
Celkem administrativních pracovníků   20 osob 
Celkem osob       119 osob 
 
Výpočet potřebných kapacit parkovacích ploch byl proveden dle ČSN 73 61 10 Projektování 
místních komunikací pro následující vstupní předpoklady: 

  stupeň automobilizace 1 : 2,5 
  počet zaměstnanců – 119 osob 
  základní počet osob na jedno stání 4 (koef. 0,25) 
 

Dopravní dostupnost areálu veřejnou dopravou je zajištěna z autobusových spojů -  zastávka 
je přímo před areálem - dostupnost území je dobré kvality, t.j. kp = 0,6. 

 
Výpočet  potřeby stání je dán vztahem: 

N = OO x ka + Po x ka x kp  
Oo= 0 
Po = 119 x 0,25 = 30 stání 
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ka = pro stupeň automobilizace 1:2,5 = 1,0 
kp = pro dobrou kvalitu obsluhy území = 0,6 

 
Nutná minimální potřeba parkovacích stání    -    N = 30 x 1,0 x 0,6 = 18 stání 
 
Dopravní intenzity 
Předpokládané dopravní intenzity vycházejí z:počtu parkovacích míst  (18 stání z toho bude 1 
místo pro tělesně postižené) a předpokladu dopravního provozu průmyslové výroby: 

   Pro potřeby celého areálu  je navrženo celkem v průměru za 24 hodin  do 1t 30 vozidel a do 
3,5 t  8 vozidel. 
 
Tabulka č.2 

Dopravní trasy-
průjezdy  
vozidel  

Vozidla 
Rok 2010 

voz/den 
po výstavbě 

Areál firmy  
 Osobní 54 x 2 (příjezd, 
odjezd) 108 

 
 Lehká nákladní  
 2 x 30 (příjezd, odjezd) 60 

 
Těžká nákladní  
8 x 2 (příjezd, odjezd) 16 

  Celkem 184 

 
 
Nárůst příslušné silniční dopravy v areálu firmy SPOJMONT Ostrava, na parkovišti a na 
příjezdové komunikaci (ul. Suderova), vychází ze zadání. Dopravní napojení bude dále na ul. 
Švermova a Slovenská, kde byl v roce 2005 (sčítání prováděné pro Ředitelství silnic a dálnic 
ČR) průjezd 9 670 vozidel/den. Silniční doprava se týká osobních vozidel zaměstnanců a 
zákazníků a současně nákladních vozidel (do 3, 5 t) zajišťující potřebu areálu. 
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II. Údaje o výstupech   
1. Množství a druh emisí do ovzduší 
 
Ovzduší a klima předmětného území nebude negativně ovlivněno. Původní vytápění  kotlem 
na tuhá paliva bude nahrazeno vytápěním s použitím topného média zemní plyn. Doporučuji 
ze strany investora celého záměru i přes uvedené zlepšení zvážit možnost napojení na 
centrální zásobování teplem. 
Emisní zátěž území, zejména související s automobilovou dopravou bude nízká a významně 
nebude znamenat vliv na stávají kvalitu ovzduší v území. Hlavním dočasným zdrojem 
znečištění mohou být práce, spojené s realizací záměru. Minimalizací znečištění ovzduší lze 
dosáhnout organizačními opatřeními – koordinací stavebních prací, snižováním prašnosti 
kropením, udržováním techniky v dobrém technickém stavu a čistotě. Při dodržování 
uvedených opatření lze vliv emisí tuhých látek (zejména prachu) na okolí považovat za 
nepodstatný. Po realizaci stavby nedojde provozem objektu k negativnímu ovlivnění kvality 
ovzduší.  
Pro minimalizaci negativních vlivů – omezení vzniku prašných emisí - se předpokládá přijetí 
protiprašných opatření, tj. pravidelné ošetřování přilehlých komunikací a souvisejících 
manipulačních ploch - čištění a skrápění pojížděných ploch v suchých obdobích a omezení a 
zakrývání deponií sypkých materiálů. Při bouracích pracích budou bourané konstrukce 
zkrápěny. Při převozu sypkých a prašných materiálů budou korby nákladních aut opatřeny 
plachtou. Všechna tato opatření jsou v kompetenci dodavatele stavby. Celkově bude při 
výstavbě dbáno na minimalizaci vzniku prašných emisí. 
 
Imisní charakteristika lokality 
 
Dle údajů z Informačního systému kvality ovzduší ČR je nejbližší lokalita s měření imisních 
koncentrací znečišťujících látek v městě Ostrava, a to stanice ČHMÚ č. 1061 (Ostrava-
Fifejdy) a stanice ZÚ č. 1716 (Ostrava-Mariánské Hory).  
 
Výsledky měření v roce 2007 : 
Stanice ČHMÚ č. 1061 (Ostrava-Fifejdy) 

- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 170,5 µg/m3  
   98 % kv. 120,9 µg/m3 (počet překročení imisního limitu 90krát) 
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 39,3 µg/m3  
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 144,0 µg/m3 
   98 % kv. 68,9 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 25,1 µg/m3  
- benzen – průměrná roční koncentrace 4,3 µg/m3 

 
Stanice ZÚ č. 1716 (Ostrava-Mariánské Hory)  

- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 4,1 ng/m3 
 
Stavební úřad Městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky je uveden ve Věstníku MŽP č. 
4/2008 (Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší - vymezení oblastí 
se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2006) jako oblast se zhoršenou kvalitou 
ovzduší pro imise suspendované částice PM10 - průměrná denní a roční koncentrace na ploše 
100 % a 100 % obvodu, pro imise benzo(a)pyrenu - průměrná roční koncentrace na ploše 100 
% obvodu a pro imise arsenu - průměrná roční koncentrace na ploše 50,5 % obvodu pro 
ochranu zdraví. 
 



 25

Stav imisního pozadí hodnocené lokality Ostrava-Mariánské Hory - mimo obytnou zástavu 
(bez realizace stavby „Areál firmy SPOJMONT Ostrava, výrobní a skladovací haly - hala „C“ 
+ haly „D,E,F““) je možno určit jen na základě odborného odhadu (výsledky imisního měření 
roku 1997 až 2007 a přijatá možná opatření v následujících létech) a v souladu s výpočtem 
imisních koncentrací v obdobných lokalitách. Předpokládané imisní pozadí v roce 2010 - 
mimo obytnou zástavbu (bez realizace stavby „Areál firmy SPOJMONT Ostrava, výrobní a 
skladovací haly - hala „C“ + haly „D,E,F““ ) : 

- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace < 300 µg/m3 

- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace < 45 µg/m3  
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace < 180 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace < 30 µg/m3  
- benzen – průměrná roční koncentrace < 4,8 µg/m3 
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace < 6,0 ng/m3 

 
Imisní limity pro znečišťující látky 
V současné době jsou platné imisní limity, stanovené Nařízením vlády č. 429/2005 Sb. 
Vzhledem k poloze území jsou v oblasti platné imisní limity pro ochranu zdraví lidí.  
Tabulka č.3 
 Imise Ochrana zdraví lidí Ochrana ekosystémů 

 aritmetický průměr    aritmetický průměr 
 roční denní hodinový osmihodinový roční (1.10- 31.3) 
    µg.m-3   

 suspendované částice (PM10) 40 50 - - - - 
 oxid dusičitý (NO2) 40 * - 200* - - - 
 Benzen 5 * - - - - - 
 benzo(a)pyren 0,001 ** - - - - - 
Poznámka :  - * imisní limity mají platnost od 1.1.2010 (do data jsou dány meze tolerance)   
  - ** imisní limit splnit do 31.12.2012 
 
Emise při výstavbě  
Plošné zdroje emisí  
Plošným zdrojem znečištění ovzduší v době výstavby budou zejména emise poletavého 
prachu na ploše odpovídající výměře staveniště. Tyto emise budou vznikat pojezdem 
nákladních automobilů na komunikacích a v prostoru staveniště a provozem stavebních 
mechanismů při zemních pracích. Projevy zvýšené prašnosti jsou běžným projevem pro 
každou stavební činnost. Prašnost související se stavební činností je nepravidelná, krátkodobá 
a z hlediska imisních koncentrací nahodilá. Působení plošného zdroje bude přechodné - doba 
přípravy staveniště a zemních prací s produkcí sekundární prašnosti patrně nepřekročí období  
3 – 4 měsíce  a bude možno ji podle potřeby minimalizovat kropením rizikových míst.    
Rozsah stavební činnosti při přípravě území není významného rázu, bude časově omezen na 
dobu vlastní realizace stavby.  
Zpracování programu organizace výstavby bude v lokalitě významným eliminujícím faktorem 
s ohledem na stávající stav území.  
Množství emisí z plošných zdrojů v tomto případě nelze stanovit, neboť tyto závisí na době 
výstavby, ročním období, konkrétních klimatických podmínkách apod. Působení zdroje je 
možné odborným odhadem stanovit jako množství emitovaného prachu na cca 0,6 – 0,8 
t/stavbu. Prašnost se může projevit především za nepříznivých klimatických podmínek a při 
špatné organizaci práce. Organizace práce bude významným faktorem eliminace možných 
vlivů.    
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Emise v době provozu  
Zpracována byla rozptylová studie (Ing.Petr Fiedler, 01/2009). Rozptylová studie řeší nové 
zdroje znečišťování ovzduší, které vzniknou realizaci stavby „Areál firmy SPOJMONT 
Ostrava, výrobní a skladovací haly - hala „C“ + haly „D,E,F“ po výstavbě :  

Správní budova : 
• Plynový kotel o tepelném výkonu 100 kW. 
Administrativa : 
• Plynový kotel o tepelném výkonu 11 kW. 
Hala A : 
• Plynový kotel o tepelném výkonu 22 kW. 
Hala B : 
• Plynový kotel o tepelném výkonu 17 kW. 
Hala C : 
• Plynový kotel o tepelném výkonu 63 kW. 
Hala D : 
• Plynový kotel o tepelném výkonu 76 kW. 
Hala E : 
• Plynový kotel o tepelném výkonu 17 kW. 
• Odsávání 10 svařovacích pracovišť s filtrací vzdušiny. 
Hala F : 
• Plynový kotel o tepelném výkonu 10 kW. 

 
Silniční doprava 

• Nárůst příslušné silniční dopravy v areálu firmy SPOJMONT Ostrava, 
na parkovišti a na příjezdové komunikaci (ul. Suderova).  

 
Výpočtem rozptylové studie získáme nárůst imisní koncentrace v hodnocené lokalitě Ostrava-
Mariánské Hory - mimo obytnou zástavbu, pocházející z provozu stavby „Areál firmy 
SPOJMONT Ostrava, výrobní a skladovací haly - hala „C“ + haly „D,E,F““, dle zákona č. 
86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Při započtení stavu imisního 
pozadí hodnocené lokality Ostrava-Mariánské Hory - mimo obytnou zástavbu, před provozem 
stavby „Areál firmy SPOJMONT Ostrava, výrobní a skladovací haly - hala „C“ + haly 
„D,E,F““, získáme celkové výsledné imisní koncentrace hodnocené lokality. Celkové imisní 
koncentrace jsou následně vyhodnoceny, zda budou plněny imisní limity znečišťujících látek 
dle nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. 
 
Emisní charakteristika zdroje 
Správní budova : 
• Plynový kotel o tepelném výkonu 100 kW s projektovanou spotřebou 14 450 m3/h 

zemního plynu. 
Administrativa : 
• Plynový kotel o tepelném výkonu 11 kW s projektovanou spotřebou 1 600 m3/h zemního 

plynu. 
Hala A : 
• Plynový kotel o tepelném výkonu 22 kW s projektovanou spotřebou 3 170 m3/h zemního 

plynu. 
Hala B : 
• Plynový kotel o tepelném výkonu 17 kW s projektovanou spotřebou 2 450 m3/h zemního 

plynu. 
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Hala C : 
• Plynový kotel o tepelném výkonu 63 kW s projektovanou spotřebou 9 100 m3/h zemního 

plynu. 
Hala D : 
• Plynový kotel o tepelném výkonu 76 kW s projektovanou spotřebou 10 960 m3/h zemního 

plynu. 
Hala E : 
• Plynový kotel o tepelném výkonu 17 kW s projektovanou spotřebou 2 450 m3/h zemního 

plynu. 
• Odsávání 10 svařovacích pracovišť s filtrací vzdušiny. Bude instalován tkaninový filtr 

Filter Max DFI 80 s odsávaným množstvím 8 600 m3/h vzdušiny a garantovanou účinností 
filtrace 99 % prachových částic. 

Hala F : 
• Plynový kotel o tepelném výkonu 10 kW s projektovanou spotřebou 1 400 m3/h zemního 

plynu. 
 
Silniční doprava 
• Nárůst příslušné silniční dopravy v areálu firmy SPOJMONT Ostrava, na parkovišti (18 

parkovacích míst)  a na příjezdové komunikaci (ul. Suderova). Dopravní napojení bude 
dále na ul. Švermova a Slovenská. Silniční doprava se týká osobních vozidel zaměstnanců 
a zákazníků a současně nákladních vozidel zajišťující potřebu areálu.  

 
Novými zdroji emisí budou plynové kotle, odsávání svařovacích pracovišť a nárůst příslušné 
silniční dopravy (osobní vozidla zaměstnanců a zákazníků a nákladní vozidla zajišťující 
potřebu areálu). Plynové kotle produkují emise znečišťujících látek - tuhé znečišťující látky 
(TZL), oxid siřičitý (SO2), oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý (CO), organické a anorganické 
látky. Odsávání svařovacích pracovišť produkuje emise znečišťujících látek - tuhé 
znečišťující látky (TZL), oxid siřičitý (SO2), oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý (CO), 
organické a anorganické látky. Silniční doprava produkuje emise znečišťujících látek - tuhé 
znečišťující látky (TZL), oxid siřičitý (SO2), oxid dusičitý (NO2), oxid uhelnatý (CO), benzen, 
benzo(a)pyren a jiné anorganické a organické látky.  
Na základě technického řešení, rozsahu, škodlivosti a množství těchto emisí a dle nařízení 
vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích 
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení 
emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování 
ovzduší a nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, je 
výpočet rozptylové studie proveden pro emise :  

- tuhé znečišťující látky (TZL) 
- oxid dusičitý (NO2) 
- oxidy dusíku (NOx) 
- benzen  
- benzo(a)pyren. 

 
Výpočet byl proveden dle Metodického pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP ČR výpočtu 
znečištění ovzduší z bodových a mobilních zdrojů “SYMOS´97”, zveřejněný ve Věstníku 
Ministerstva životního prostředí České republiky, ročník 1998 ze dne 1998-04-15, částka 3 a 
dodatku č.1 zveřejněném ve Věstníku MŽP, duben 2003, částka 4. Výpočet byl proveden 
softwarem SYMOS´97v2003 – 5.1.4. 
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Emise 
Protože k datu zpracování rozptylové studie nebyl vydán novelizovaný právní předpis 
obsahující emisní faktory pro spalování paliv, jsou pro výpočet emisí ze spalování zemního 
plynu  použity emisní faktory z přílohy č. 5 z nařízení vlády č. 352/2002 Sb. (platné do 
31.12.2007). Emisní faktory jsou použity pro zemní plyn s projektovanou celkovou spotřebou 
45 580 m3/rok. 
 
Emisní faktory   Výkon menší a roven 0,2 MW   

tuhé znečišťující látky (TZL)  20 kg/1 mil.m3 ZP   
oxid siřičitý (SO2)   9,6 kg/1 mil.m3 ZP  
oxidy dusíku (NOx)   1 600 kg/1 mil.m3 ZP  
oxid uhelnatý (CO)   320 kg/1 mil.m3 ZP  
organické látky (OC)   64 kg/1 mil.m3 ZP  

Tabulka č.4 
 
Budova 

Tepelný 
výkon 
zařízení 
kW 

Celková 
spotřeba 
ZP 
m3/rok 

emise 
TZL 
kg/rok 

emise 
SO2 
kg/rok 

emise 
NOx 
kg/rok 

emise 
CO 
kg/rok 

emise 
OC 
kg/rok 

Správní budova 100 14 450 0,29 0,14 23,12 4,62 0,92 

Administrativa 11 1 600 0,03 0,02 2,56 0,51 0,10 

Hala A 22 3 170 0,06 0,03 5,07 1,01 0,20 

Hala B 17 2 450 0,05 0,02 3,92 0,78 0,16 

Hala C 63 9 100 0,18 0,09 14,56 2,91 0,58 

Hala D 76 10 960 0,22 0,11 17,54 3,51 0,70 

Hala E 17 2 450 0,05 0,02 3,92 0,78 0,16 

Hala F 10  1 400 0,03 0,01 2,24 0,45 0,09 

Celkem 316 45 580 0,91 0,44 72,93 14,57 2,91 

TZL - tuhé znečišťující látky, SO2 - oxid siřičitý, NOx - oxidy dusíku, CO - oxid  uhelnatý, OC - organické látky  
vyjádřené jako celkový organický uhlík. 
 
K výpočtu emisí tuhých znečišťujících látek (TZL) ze svařovny jsou použity předpokládané 
emisní koncentrace z odsávání, filtrace a provozních hodin zařízení. 
Tabulka č.5 
 
Zařízení 

provozní 
hodiny 
h/rok 

odsávaná 
vzdušina 
m3/h 

emisní  
koncentrace TZL 
mg/m3 

emise 
TZL 
kg/rok 

Odsávání v hale E 4 000 8 600 5 172,0 

TZL - tuhé znečišťující látky. 
 
Pro výpočet emisí ze silniční dopravy jsou použity emisní faktory silničních vozidel. K 
výpočtu jsou použity emisní faktory z „Programu pro výpočet emisních faktorů pro motorová 
vozidla“ MEFA v.02 a v.06 z internetových stránek ATEM Praha (http:/www.atem.cz). Pro 
stanovení emisních faktorů jsem vycházel z předpokladu, že provozovaná silniční vozidla po 
roce 2010 budou podle plnění emisní úrovně v těchto kategoriích : 35 % vozidel - EURO 4, 
30 % vozidel  EURO 3, 20 % vozidel EURO 2 a 10 % vozidel EURO 1 a 5 % konvenční (bez 
katalyzátorů). 
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Tabulka č.6 

 Emisní faktory pro silniční dopravu v roce 2010   

   PM10 (g/km.voz.) 

  Kategorie  5 km/h 50 km/h 90 km/h 130 km/h 

  Osobní vozidla 0,206 0,042 0,039 0,077 

  Lehká nákladní vozidla 1,307 0,184 0,242 0,454 

  Těžká nákladní vozidla 9,926 0,919 0,795 0,795 

   NO2 (g/km.voz.) 

  Kategorie  5 km/h 50 km/h 90 km/h 130 km/h 

  Osobní vozidla 0,230 0,032 0,024 0,031 

  Lehká nákladní vozidla 1,377 0,231 0,162 0,166 

  Těžká nákladní vozidla 20,002 0,875 0,728 0,728 

   benzen (g/km.voz.) 

  Kategorie  5 km/h 50 km/h 90 km/h 130 km/h 

  Osobní vozidla 0,125 0,014 0,011 0,018 

  Lehká nákladní vozidla 0,019 0,004 0,003 0,003 

  Těžká nákladní vozidla 0,202 0,033 0,021 0,021 

   benzo(a)pyren (g/km.voz.) 

  Kategorie  5 km/h 50 km/h 90 km/h 130 km/h 

  Osobní vozidla 0,050 0,047 0,187 0,425 

  Lehká nákladní vozidla 0,029 0,035 0,095 0,210 

  Těžká nákladní vozidla 0,138 0,342 1,513 1,513 

 
Jednotlivé komunikace byly rozděleny na délkové elementy (úseky) o délce 10 m, které 
respektují tvar komunikací. Emisní faktory pro rychlost 5 a 50 km/h jsou z důvodu výpočtu na 
pojezdu v areálu a na příjezdové komunikaci v obci. 
Výpočet byl proveden nad hodnocenou lokalitou 800 x 800 m. Tím je umožněno grafické 
vykreslení nárůstu imisní zátěže pocházející z provozu stavby „Areál firmy SPOJMONT 
Ostrava, výrobní a skladovací haly - hala „C“ + haly „D,E,F““ v roce 2010 po výstavbě. 
Grafické vykreslení je uvedeno v Rozptylové studii, která je v plném rozsahu uvedena v části 
F.Doplňující údaje pro : 

 Imise suspendovaných částic (PM10) - maximální denní koncentrace  
 Imise suspendovaných částic (PM10) - průměrná roční koncentrace  
 Imise oxidu dusičitého (NO2) - maximální hodinová koncentrace   
 Imise oxidu dusičitého (NO2) - průměrná roční koncentrace   
 Imise benzenu - průměrná roční koncentrace   
 Imise benzo(a)pyrenu - průměrná roční koncentrace 

 
Hodnocení denní a roční koncentrace PM10  
Po realizaci stavby „Areál firmy SPOJMONT Ostrava, výrobní a skladovací haly - hala „C“ + 
haly „D,E,F““ bude, v roce 2010 na hodnoceném území 800 x 800 m, nárůst maximální denní 
koncentrace imisí suspendovaných částic (PM10) v rozmezí 2,363 až 12,737 µg.m-3 a 
průměrné roční koncentrace v rozmezí 0,010 až 0,364 µg.m-3. 
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Hodnocení hodinové a roční koncentrace NO2 
Po realizaci stavby  bude, v roce 2010 na hodnoceném území 800 x 800 m, nárůst maximální 
hodinové koncentrace imisí oxidu dusičitého (NO2) v rozmezí 0,260 až 1,503 µg.m-3 a 
průměrné roční koncentrace v rozmezí 0,002 až 0,037 µg.m-3. 
 
Hodnocení ročních koncentrací benzenu  
Po realizaci stavby bude na hodnoceném území nárůst průměrné roční koncentrace imisi 
benzenu v rozmezí 0,000 003 až 0,000 203 µg.m-3. 
 
Hodnocení ročních koncentrací benzo(a)pyrenu   
Po realizaci stavby bude v roce 2010 na hodnoceném území nárůst průměrné roční 
koncentrace imisí benzo(a)pyrenu v rozmezí v rozmezí 0,000 000 02 až 0,000 000 73 ng.m-3. 
 
Suspendované částice (PM10) 
Tabulka č.7 

 Maximální denní koncentrace 
 
Vypočtené imisní 
hodnoty µg/m3 

 minimální 2,363 
 maximální 12,737 
 Průměrná roční koncentrace 
 
Vypočtené imisní 
hodnoty µg/m3 

 minimální 0,010 
 maximální 0,364 

 
Oxid dusičitý (NO2)   
Tabulka č.8 

 Maximální hodinová koncentrace 
 
Vypočtené imisní 
hodnoty µg/m3 

 minimální 0,260 
 maximální 1,503 
 Průměrná roční koncentrace 
 
Vypočtené imisní 
hodnoty µg/m3 

 minimální 0,02 
 maximální 0,037 

 
Benzen 
Tabulka č.9 

 Průměrná roční koncentrace 
 
Vypočtené imisní 
hodnoty µg/m3 

 minimální 0,000 003 
 maximální 0,000 203 

 
Benzo(a)pyren 
Tabulka č.10 

 Průměrná roční koncentrace 
 
Vypočtené imisní 
hodnoty ng/m3 

 minimální 0,000 000 02 
 maximální 0,000 000 73 
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Rozptylová studie imisní situace umožňuje posoudit vliv stavby „Areál firmy SPOJMONT 
Ostrava, výrobní a skladovací haly - hala „C“ + haly „D,E,F““, po realizaci, na okolí z 
pohledu ochrany zdraví lidí. Z provedeného výpočtu je možno získat přehled, jak velký bude 
nárůst imisních koncentrací znečišťujících látek v hodnocené lokalitě (800 x 800 m).  
Z hodnocení výsledků je možno konstatovat, že po výstavbě „Areál firmy SPOJMONT 
Ostrava, výrobní a skladovací haly - hala „C“ + haly „D,E,F““ budou imisní koncentrace ze 
sledovaných zdrojů (plynové kotle, odsávání svařovacích pracovišť a nárůst příslušné silniční 
dopravy - osobní vozidla zaměstnanců a zákazníků a nákladní vozidla zajišťující potřebu 
areálu) následující :  

 
Maximální imisní koncentrace 
Maximální vypočtený nárůst imisní koncentrace v roce 2010 po realizaci stavby „Areál firmy 
SPOJMONT Ostrava, výrobní a skladovací haly - hala „C“ + haly „D,E,F““ v hodnocené 
lokalitě bude ve výši : 

- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 12,737 µg/m3 
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 0,364 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 1,503 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 0,037 µg/m3 
- benzen – průměrná roční koncentrace 0,000 203 µg/m3 
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 0,000 000 73 ng/m3 

 
Imisní koncentrace v obytné zástavbě 
Nárůst imisní koncentrace v roce 2010 po realizaci stavby „Areál firmy SPOJMONT Ostrava, 
výrobní a skladovací haly - hala „C“ + haly „D,E,F““ bude v místě obytné zástavby výrazně 
nižší, než spočtené minimální imisní zatížení na okraji hodnocené lokality (800 x 800 m). 
Stavba stavby „Areál firmy SPOJMONT Ostrava, výrobní a skladovací haly - hala „C“ + haly 
„D,E,F““ bude realizována v průmyslové lokalitě mimo obytnou zástavbu (nejbližší obytná 
zástavba je ve vzdálenosti 1 250 m od stavby)  : 

- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace > 2,363 µg/m3 
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace > 0,010 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace > 0,260 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace > 0,002 µg/m3 
- benzen – průměrná roční koncentrace > 0,000 003 µg/m3 
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace > 0,000 000 02 ng/m3 

 
Výsledné imisní koncentrace v obytné zástavbě 
Stav imisního pozadí hodnocené lokality Ostrava-Mariánské Hory - mimo obytnou zástavu 
(bez realizace stavby „Areál firmy SPOJMONT Ostrava, výrobní a skladovací haly - hala „C“ 
+ haly „D,E,F““) je možno určit jen na základě odborného odhadu (výsledky imisního měření 
roku 1997 až 2007 a přijatá možná opatření v následujících létech) a v souladu s výpočtem 
imisních koncentrací v obdobných lokalitách. Předpokládané imisní pozadí v roce 2010 - 
mimo obytnou zástavbu (bez realizace stavby „Areál firmy SPOJMONT Ostrava, výrobní a 
skladovací haly - hala „C“ + haly „D,E,F““ ) : 

- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 300 µg/m3 

- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 45 µg/m3  
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 180 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 30 µg/m3  
- benzen – průměrná roční koncentrace 4,8 µg/m3 
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 6,0 ng/m3 
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Při započtení předpokládaného imisního pozadí hodnocené lokality Ostrava-Mariánské Hory 
a nárůstu imisních koncentrací z realizované stavby „Areál firmy SPOJMONT Ostrava, 
výrobní a skladovací haly - hala „C“ + haly „D,E,F““, na okraji hodnocené lokality (800 x 
800 m), budou výsledné imisní koncentrace škodlivin : 

- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 302,363 µg/m3 
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 45,010 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 180,260 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 30,002 µg/m3 
- benzen – průměrná roční koncentrace 4,800 003 µg/m3 
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 6,000 000 02 ng/m3 

 
Tím budou splněny imisní limity pro oxid dusičitý (NO2) a benzen vycházející z nařízení 
vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. 
Imisní limit pro suspendované částice (PM10) – průměrná denní koncentrace je již dnes 
překročen. Imisní nárůst vlivem stavby„Areál firmy SPOJMONT Ostrava, výrobní a 
skladovací haly - hala „C“ + haly „D,E,F““ pro suspendované částice (PM10) – denní 
koncentrace bude na okraji hodnocené lokality (800 x 800 m) 2,363 µg/m3 = 0,8 % 
maximálního imisního pozadí roku 2010. Imisní znečištění pro suspendované částice (PM10) 
nepochází jen z hodnocené stavby, ale významný vliv má průmyslová výroba Ostravska, 
lokální topeniště na pevná paliva a doprava. 
Imisní limit pro suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace je již dnes 
překročen. Imisní nárůst vlivem stavby„Areál firmy SPOJMONT Ostrava, výrobní a 
skladovací haly - hala „C“ + haly „D,E,F““ pro suspendované částice (PM10) – roční 
koncentrace bude na okraji hodnocené lokality (800 x 800 m) 0,364 µg/m3 = 0,8 % 
maximálního imisního pozadí roku 2010. Imisní znečištění pro suspendované částice (PM10) 
nepochází jen z hodnocené stavby, ale významný vliv má průmyslová výroba Ostravska, 
lokální topeniště na pevná paliva a doprava. 
Maximální imisní nárůst vlivem stavby „Areál firmy SPOJMONT Ostrava, výrobní a 
skladovací haly - hala „C“ + haly „D,E,F““ benzo(a)pyren – roční koncentrace bude na okraji 
hodnocené lokality (800 x 800 m) 0,000 000 02 ng/m3 = 0,000 000 3 % průměrného imisního 
pozadí roku 2010. Imisní znečištění pro benzo(a)pyren nepochází jen nepochází jen 
z hodnocené stavby, ale významný vliv má průmyslová výroba Ostravska, lokální topeniště 
na pevná paliva a doprava. 

 
Zpracovatel rozptylové studie uvádí, že je možno konstatovat splnění všech podmínek a 
doporučuji vydat povolení orgánu ochrany ovzduší podle § 17 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., 
o ochraně ovzduší  a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
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2. Množství odpadních vod a jejich znečištění 
 

Období výstavby 
 
Odpadní vody splaškové 
V době výstavby mohou být očekávány odpadní vody pouze typu odpadních vod ze 
sociálního zařízení staveniště, tyto vody nejsou určujícím impaktem, sociální zařízení 
staveniště bude řešeno dodavatelem stavby stejným způsobem jako u obdobných staveb. 
Využito může být  stávající sociální zařízení areálu.  
 
Ochrana vod před znečištěním  
Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů s tím, že pokud dojde 
k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do 
nepropustné nádoby (kontejneru). U malých nepropustných ploch je možno provést 
dekontaminaci vapexem. U stacionárních strojů bude osazena olejová vana pro záchyt 
unikajících olejů. 
 
Období provozu 
 
Pro navrhovanou stavbu bude použita stávající kanalizace napojena na městskou ČOV. 
Kanalizační vedení DN 500 vedoucí pod plánovanou halou „D“ bude přeloženo v trase po 
obvodu haly a pak napojeno do původní trasy. Ostatní nové vedení tras kanalizace se doplní a 
napojí na již vybudované trasy. 
Hodnoty znečištění u vypouštěných splaškových odpadních vod kanalizačního řádu budou 
odpovídat povoleným limitům, funkčnost městské ČOV nebude tedy záměrem nijak 
ovlivněna.  
 
Úkapové vody z parkovacích ploch jsou svedeny systémem kanalizace na odlučovač lehkých 
kapalin s dostatečnou účinností, kde budou tyto vody před napojením na kanalizaci 
předčištěny.  Záměr nebude znečišťovat podzemní vody. 
 
Nové trasy areálové kanalizace – napojení a přeložky budou zahrnovat napojení haly „C“, 
napojení hal  „D“, „E“, „F“ – výměnu trasy, přeložku DN 500, odlučovač lehkých kapalin a 
sběrnou kanalizaci u haly „C“ (A1-1 ) a odlučovač lehkých kapalin a sběrnou kanalizaci u 
haly „D“ (B 1-1). Kanalizace z haly „C“ se napojí na stávající funkční  trasy procházející 
podélně kolem haly A a vybourané staré haly. Propojení se provede i z odvrácené strany haly 
vedením pod podlahovou deskou. 
Na stoce A1-1 je navržen odlučovač lehkých kapalin na maximální průtok 30 l/s – OLK č.1, 
na stoce B1-1 pak odlučovač s maximálním průtokem 15 l/s. Navržené odlučovače kapacitně 
vyhovují výpočtovým průtokům. Jsou navrženy typové gravitační odlučovače lehkých kapalin 
typu ASIO AS-TOP (výrobce SOVEKOPLAST s.r.o. Ostrava) o max. průtoku 15 a 30 l/s . 
Odlučovače budou doplněny o sorpční filtr. Garantované znečištění NEL na výstupu max. 0,2 
mg/l. Odlučovače jsou tvořeny nádrží z polypropylenových desek ve které je za odkalovací 
částí umístěn kalový filtr a v odlučovací části koalescenční filtr. Za sestavou je pak osazen 
sorpční filtr v samostatné nádrži. Vstupní komíny (skruže kanal.šachtic) budou opatřeny 
poklopy. Na provoz odlučovače bude zpracován Provozní řád.  

 
Kanalizační vedení DN 500 pod správou Diama vedoucí pod plánovanou halou „D“ bude 
přeloženo v trase po obvodu haly a pak napojeno do původní trasy. Do této přeložky se napojí 
část dešťové kanalizace z haly „D“ a připojí se i stávající trasa od haly „C“.  
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Mezi halou „D“ a správní budovou se musí posílit (vyměnit) stávající dimenze kanalizace, 
která se stane hlavní páteřní větví pro halu „D“, správní budovu a haly „F“ a „E“, pro něž se 
po napojení venkovních svodů pokládají nové trasy připojení. Celá tato sběrná páteřní větev 
se napojí do místa, ve kterém se napojuje přeložka DN 500 do původní trasy.  
 
Mezi halou „C“ a halou A je plocha pojížděna nákladními automobily. Proto musí být 
vybudována ještě i sběrná trasa dešťové vody z  plochy zakončená odlučovačem lehkých 
kapalin. Obdobně i mezi halou „D“ a správní budovou je vytvořena plocha pro parkování 
vozidel areálu. I zde je vybudována  sběrná trasa dešťové vody z parkovací plochy zakončená 
odlučovačem lehkých kapalin. Trasa se pak napojí do další části posílené kanalizace. 
 

Bilance dešťových vod  
Součinitel odtoku    střechy 1, zpevněné plochy 0,8 
Dešťová intenzita    157 l/s/ha 
Průměrná roční srážka    0,72 m 

 
Hala A,B, administrativa  

střechy 0,1163 ha   0,1163 x 1 x 157 = 18,3 l/s, 877 m3/rok 
Hala C 

střechy 0,2155 ha   0,2155 x 1 x 157 = 33,8 l/s, 1 552 m3/rok 
 zpevněné plochy (na OLK)  0,2292 x 0,8 x 157 = 28,8 l/s, 1 320 m3/rok 
Celkem     80,9 l/s, 3749 m3/rok 
 
Stávající správní budova  

střechy 0,0864 ha   0,0864 x 1 x 157 = 13,6 l/s, 622 m3/rok 
Hala F 

střechy 0,0524 ha   0,0524 x 1 x 157 =  8,2 l/s, 377 m3/rok 
Hala E 

střechy 0,0659 ha   0,0659 x 1 x 157 = 10,3 l/s, 474 m3/rok 
Hala D-část 

střechy 0,1418 ha   0,1418 x 1 x 157 = 22,3 l/s, 1021 m3/rok 
Zpevněné plochy 0,1624 ha   0,0864 x 0,8 x 157 = 10,9 l/s, 497 m3/rok 
zpevněné plochy (na OLK) 0,0847 ha 0,0847 x 0,8 x 157 = 10,6 l/s,  488 m3/rok 
Celkem     75,9 l/s, 3 479 m3/rok 
 
Stávající objekt Diama  

střechy 0,1679 ha   0,1679 x 1 x 157 = 26,4 l/s, 1 209 m3/rok 
zpevněná plocha 0,29   0,2900 x 0,8 x 157 =36,4  l/s, 1 670 m3/rok 

Hala D 
střechy 0,1223 ha   0,1223 x 1 x 157 =  19,2 l/s, 881 m3/rok 
zpevněné plochy 0,1222 ha  0,1222 x 0,8 x 157 = 15,3 l/s, 704 m3/rok 

Celkem     97,3 l/s, 4 464 m3/rok 
 
 
Celková bilance všech dešťových vod 250,5 l/s, 11 692 m3/rok 
Celková bilance splaškových vod  25,8 m3/den, 5 700 m3/rok 
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3. Kategorizace a množství odpadů 
 
Odpady z předpokládaného záměru je možné rozdělit do následujících částí:  
- odpady vznikající během výstavby (z přípravy staveniště, odpady ze stavebních prací), 
- odpady vznikající při vlastním provozu administrativního centra. 
 
Odpad vznikající během výstavby 
 
Při výstavbě administrativní budovy budou vznikat odpady uvedené v následující tabulce. 
Odpady jsou zařazeny dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, 
Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 
odpadů). 
 
Odpady vznikající při výstavbě 
Tabulka č.11 
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 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků obsahující nebezpečné látky 
N 

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 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 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 

17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
N 

20 01 11 Textilní materiály  O 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad  O 
20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad  O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 

 
Odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, budou odváženy a likvidovány mimo 
staveniště, což bude zajištěno prováděcí firmou nebo odbornou firmou. Stavební dodavatel je 
povinen vést evidenci odpadů. Tato evidence bude předložena ihned po ukončení stavebních 
prací Magistrátu statutárního města Ostravy.  
 
Pro následující správní řízení bude uvedena bilance výkopových zemin,  seznam odpadů, 
které budou vznikat během stavby,  jejich množství a způsob nakládání s nimi. Stavební 
odpady budou tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií. 
Doporučuji, aby investor při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních prací zakotvil 
ve smlouvách povinnost zhotovitele k odstraňování odpadů způsobených jeho činností. 
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Odpad z v době provozu  
Přehled jednotlivých odpadů zařazených dle Katalogu odpadů – ve smyslu Vyhlášky MŽP  
č. 381/2001 Sb. 
Tabulka č.12 
Kód druhu 

odpadu 
Název Kategorie Způsob 

nakládání 
13 02 05 Nechlorované minerální motorové, převodové a 

mazací oleje 
N odborná firma 

13 05 02 Kal z odlučovače olejů  N odborná firma 
13 05 03 Kal z lapáků nečistot N odborná firma 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly  O výkup, odborná firma 
15 01 02 Plastové obaly O výkup, odborná firma 
15 01 03 Dřevěné obaly O výkup, odborná firma 
15 01 05 Kompozitní obaly O výkup, odborná firma 
15 01 06 Směsné obaly O odborná firma 
15 01 07 Skleněné obaly O výkup, odborná firma 
15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně 

olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící 
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými 
látkami 

N odborná firma 

16 06 01 Olověné akumulátory N odborná firma 
20 01 01  Papír a lepenka O odborná firma 
20 01 02 Sklo O odborná firma 
20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N odborná firma 
20 01 39 Plasty O odborná firma 
20 03 01 Směsný komunální odpad O odborná firma 
 Celkem   

 
Odpady budou předávány pouze oprávněným osobám ve smyslu §12, odst.2 zák.č.185/2001, 
o odpadech a jejich předávání bude ošetřeno ve smlouvách o dílo. 
Při provozu bude prováděna průběžná evidence odpadů ve smyslu Vyhlášky MŽP č. 
381/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
 
Původce bude dle povinností uvedených v zák.č. 185/2001: 
- odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů,  
- vzniklé odpady které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo 

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

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

životní  prostředí.  
 
Odvoz a zneškodnění odpadů bude smluvně zajištěno  odbornou firmou. 
Nakládání s odpady bude řešeno v souladu s požadavky schváleného Programu odpadového 
hospodářství kraje, zejména z hlediska třídění odpadů a možnosti jejich recyklace. 
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C. Odpady, vznikající po ukončení provozu s následnou demolicí objektů a ploch 
 
Po dožití stavby je možno všechny použité stavební materiály vhodným způsobem dále využít 
nebo zneškodnit.  
Tabulka č. 13 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie odpadu 

17 01 01 Beton O 
17 01 02 Cihly O 
17 02 01 Dřevo O 
17 02 03 Plasty  O 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01  O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03    O 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O 
17 07 01 Stavební suť a demoliční odpad O/N 
20 01 11 Textilní materiály  O 
20 01 21  Zářivky N 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad  O 
20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad  O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 

 
Během demolice a při zneškodňování se s odpadem bude nakládat podle platných předpisů, 
které v té době budou v platnosti. 
 

 
4. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií 
 
Možnost vzniku havárií 
Navržený záměr není takovým záměrem, který by sebou nesl zásadní riziko vyplývající 
z používání látek nebo technologií.   
Možnost vzniku havárie s negativním dopadem na ovzduší a klima, vodu, půdu, geologické 
podmínky a zdraví obyvatel vycházející z dopravy používané v rámci stavebních prací lze 
technickými opatřeními omezit na minimum.  
Problémy by mohly nastat při nesprávném nakládání s odpady, při nedodržení protipožárních 
opatření, při havárii vozidel na přilehlých komunikacích v rámci stavby. Případný únik 
motorového oleje, nafty či benzinu bude eliminován pravidelnou kontrolou technického stavu 
a pravidelnou údržbou vozidel a stavebních mechanismů v průběhu vlastní stavby. 
Možnost vzniku havárií může souviset  s úniky látek nebo selháním lidského faktoru. 
 
Úniky látek 
Předpokládat lze pouze úniky ropných látek z dopravních a mechanizačních prostředků. 
Případné úniky ropných látek je nutno okamžitě eliminovat využitím sorpčních prostředků, 
případně zajistit sanaci horninového prostředí postižené lokality. Postižená lokalita musí být 
v co nejkratším časovém horizontu sanována.  
Technické řešení stavby zabezpečuje základní prvky ochrany povrchových a podzemních vod.  
Mechanizace pro údržbu bude udržována v dobrém technickém stavu bez předpokladu 
negativního úniku škodlivin z těchto zařízení uvedena do původního stavu. 
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Selhání lidského faktoru 
Riziko ohrožení kvality životního prostředí vlivem selhání lidského faktoru souvisí zejména 
s dopravními nehodami. Pokud dojde během provozu k jakékoli poruše na zařízení nebo 
havárii, budou učiněna opatření, aby se podobná situace následně neopakovala.  
 
Požár 
Komplexní posouzení požárního nebezpečí podle odst.1 §6 zákona č.133/1985 Sb., o požární 
ochraně ve znění pozdějších předpisů, bude u posuzované stavby provedeno v rámci 
zpracování dalšího stupně projektové dokumentace (dokumentace pro stavební povolení). 
Součástí této dokumentace bude rovněž zhodnocení možnosti likvidace požáru. Nové haly  
areálu budou navrženy s ohledem na stanovení požárního rizika a požadovaný stupeň požární 
bezpečnosti. Stavební konstrukce budou řešeny s požadovanou požární odolností.  
Předpokládá se rozdělení objektu do požárních úseků v souladu s požadavky ČSN 73 0802, 
ČSN 73 0804 a ČSN 73 0831. 
Podrobnější posouzení areálu je předmětem řešení dalšího stupně projektové dokumentace. 
 
 
5. Hluk 
 
Hluk technologie (vzduchotechnika, klimatizace resp. další) je spolehlivě řešitelný a nebude 
způsobovat přeslimitní hlukové vlivy v dotčeném území.  
Dotčené území je již v současnosti zatíženo dopravním hlukem z přilehlých silničních 
komunikací a provozem sousedního průmyslového areálu.  
Hluková situace dotčeného území se realizací záměru významně nezmění, nedojde ke vzniku 
nových významných nadlimitních stavů. Hluk z vlastního dopravního provozu záměru 
(provoz parkoviště, zásobování jednotlivých hal a odvoz hotových výrobků) nebude 
způsobovat přeslimitní hlukové vlivy v nejbližším dotčeném chráněném venkovním prostoru 
nebo chráněném venkovním prostoru staveb. 
 
Hluk v lokalitě je možné rozdělit do následujících časových úseků: 

- hluk v době výstavby 
- hluk v době provozu (nové haly a celkový provoz areálu)  

 
Použité předpisy, literatura 
- Zákon č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
- Nařízení vlády č.148/2006 Sb.,o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  
- Hluk a vibrace. Měření a hodnocení. - Sdělovací technika, Praha 1998. 
- Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, č.j.: HEM-

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

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

2/2005 
 
Nejvyšší přípustné hladiny hluku  
 
Stavební práce 
Podle nařízení vlády číslo 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, příloha č. 2, část B, činí nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti:  
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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.14 
Druh chráněné místnosti  Korekce /dB/ 
Nemocniční pokoje 6.00 až 22.00 h 

22.00 až 6.00 h 
0 
-15 

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

22.00 až 6.00 h 
0* 
-10* 

Hotelové pokoje 6.00 až 22.00 h 
22.00 až 6.00 h 

+10 
0 
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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 
Stanovení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku vychází ze základní hladiny hluku 
LAZ = 50 dB(A) a korekcí přihlížejících k místním podmínkám a denní době. Korekce pro 
základní hladinu 50 dB(A) pro stanovení hodnot hluku ve venkovním prostoru následující: 
Tabulka č.15 

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

-5 0 +5 +15 

Chráněný venkovní 
prostor  lůžkových 
zdravotnických 
zařízení včetně lázní 

0 0 +5 +15 

Chráněný venkovní 
prostor ostatních 
staveb a chráněný 
ostatní venkovní 
prostor 

0 +5 +10 +20 

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

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

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

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

 
Pro zájmové území platí – chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní 
venkovní prostory:                 
Hluk z provozu výrobního závodu Den    LAeq = 50 dB   Noc    LAeq = 40 dB 
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Hluk z dopravy na veřejných komunikacích s výjimkou účelových komunikací  
Den    LAeq = 55 dB   Noc    LAeq = 45 dB 

 
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. 
 
Volba kontrolních bodů výpočtu 
 
Kontrolní body byly zvoleny chráněném venkovním prostoru chráněných objektů nejblíže 
situovaných vůči navrhované stavbě (2 m od fasády objektu ve výšce 3 m a 10 m). 
 
Stavba je situována v průmyslové lokalitě, v k.ú. Mariánské Hory a Hulváky v lokalitě 
bývalého Dolu Šverma. Záměr je situován mimo přímý dosah obytné zástavby. 
Nejbližší trvalá obytná zástavba je v jihovýchodním směru ve vzdálenosti 1 250 m  
(Mariánské Hory, za Mariánskohorskou) a v západním směru ve vzdálenosti 1 300 m 
(Hošťálkovice, za trasou dálnice a vodotečí Odra). 
 
Stanovení hlukové zátěže  
Hluková zátěž v předmětném území byla stanovena na základě podrobného počítačového 
modelu. Dosah izofon je vykreslen v mapovém podkladu. Nejblíže situovaná zástavba je ve 
významné odstupové vzdálenosti a mezi chráněným prostorem chráněných objektů jsou 
situovány významnější zdroje hluku (D47, Mariánskohorská, průmyslový závod), že hodnoty 
v referenčních bodech by byly neúčelně zvoleny. Z toho důvodu je vykreslen dosah izofon 
s vymezením izofony limitních hodnot pro den a noc. 
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.   
Byly vypočteny průběhy izofon v  pětidecibelových odstupech dB(A). Izofony jsou zobrazeny 
v grafickém výstupu uvedeném v další části tohoto oznámení.  
Při výpočtu bylo provedeno zhodnocení míry ovlivnění realizací záměru zejména s ohledem 
na dosah velikosti hluku nad úroveň přípustných hodnot v území.   
 
 
Hluk v době výstavby 
Způsob (množství, kvalitativní a kvantitativní složení) nasazení stavebních mechanismů 
v území bude záviset na dodavatelské stavební firmě, tento vliv bude sledován v omezenou 
dobu, pouze po dobu stavby. Každá stavební činnost má na danou lokalitu vliv, v předmětném 
případě je možné konstatovat, že doba stavby bude omezená.   
V průběhu stavebních prací lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem ze 
stavebních strojů, zvláště při provádění zemních prací. Tyto činnosti  jsou prováděny téměř 
výhradně v denní době. Nepředpokládá se stavební činnost v noční době, ve dnech 
pracovního klidu a o svátcích. Při výstavbě bude užita řada strojů, které většinou patří k 
významným zdrojům hluku. Dle způsobu šíření hluku do okolí se bude jednat o zdroje liniové 
(např. doprava zeminy, stavebních materiálů) a bodové (např. míchače, kompresory, vrtné 
soupravy apod.). Předpokládá se výskyt následujících zdrojů hluku: 
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Stroje a zařízení používané během výstavby – odhad 
Tabulka č.16 
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 

 
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.  Vzdálenost situování chráněných objektů  ve výši 1 250 m 
v jihovýchodním směru a 1 300 m v západním směru tento závěr garantuje. 
 
Hluk v době provozu realizovaného záměru 
  
Doprava 
Předpokládaný dopravní provoz a jeho rozčlenění je uveden v tabulce na straně 24 tohoto 
oznámení.  
 
Stacionární zdroje 
Kromě dopravních charakteristik v předmětném území byly použity údaje použití 
vzduchotechnických stacionárních zdrojů hluku: 
 
Odsávání a filtrace od svařování stacionárních zařízení (odsávání a filtrace svařovaných 
dýmů, kouřů a zplodin vznikající při strojírenské výrobě) 
Uplatněno bude centrální zařízení FilterMax DFI 80 pro napojení  až 10-ti odsávacích míst 
(pracovišť) najednou, použit bude středotlaký radiální ventilátor NCF 80/25 samostatně stojící 
mimo halu ve venkovním prostředí. 
FilterMax DFI 80  má 12 filtračních jednotek, celkovou filtrační plochu 144 m2 a průtok 
vzduchu 4 300 – 8 600 m3/hod. Výrobce uvádí  hluk, puls LpAeq 50 dB, 30 s. 
 
Vzduchotechnika sociálního zařízení 
Jedná se o odvětrání sociálního zařízení v administrativní budově. Všechny ventilátory budou 
umístěny v prostorách sociálního zařízení. Jejich výkony jsou nízké a jejich hlukové údaje 
uváděné výrobci jsou pod hygienickými hodnotami.  
 
Dle údajů hodnot uvedených zdrojů je možné uvést:  
  hodnota vzduchotechnického zařízení (VTZ)   57 dB(A) – 1 m od jednotky 
Hluková zátěž z provozu v rámci montážně skladovacího areálu 

použita hluková zátěž z provozu:   70-85 dB ve vzdálenosti 1 m od 
zdroje 
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Výše uvedené vstupní charakteristiky pro zjištění velikosti předpokládané hlukové zátěže 
byly použity v rámci vstupních charakteristik pro hlukové posouzení vlivu provozu na okolní 
systémy.  
Hluková zátěž z manipulace s materiálem v rámci montážních prací (70-75 dB) je v hlukovém 
posouzení rovněž zahrnut. 
 
 
Výsledky výpočtu 
 
Provoz „Areál firmy SPOJMONT, Výrobní a skladovací haly C, D, E, F“  

 
Předpokládá se dvousměnný provoz v hale „E“ a „F“ a třísměnný provoz v hale „C“ a „D“. 
hluková zátěž je sledována pro den i pro noc. 
Pro den je zahrnut provoz dopravy (vstupní materiály a odvoz hotových výrobků a osobní 
doprava) a provoz všech hal („C“, „D“, „E“, „F“ – dle údajů uvedených na straně 37 tohoto 
oznámení). 
Pro noc je zahrnuta osobní doprava a provoz haly „C“ a „D“ (dle údajů uvedených na straně 
37 tohoto oznámení). 
Nejistota výpočtu + 1,2 dB.  Přípustná hodnota pro hluk z provozu  je pro den LAeq = 50 dB a 
pro noc LAeq = 40 dB. 
 
IZOFONY HLUČNOSTI -  PROVOZ VÝROBNÍHO ZÁVODU VČETNĚ SOUVISEJÍCÍ DOPRAVY – DEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IZOFONA 50 dB 

IZOFONA 50 dB 
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IZOFONY HLUČNOSTI -  PROVOZ VÝROBNÍHO ZÁVODU VČETNĚ SOUVISEJÍCÍ DOPRAVY – NOC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Závěr 
 
Pro dobu stavebních prací je možné garantovat, že nebude hluková zátěž v chráněném 
prostoru chráněných objektů znamenat překročení přípustných hodnot, tj. pro den (stavební 
práce budou probíhat v denní době)  65 dB. 
 
Pro dobu po realizaci záměru stavby „Areál firmy SPOJMIONT, Výrobní a skladovací  
haly C, D, E, F“ je na základě zjištěných hodnot možné konstatovat, že provozem 
souvisejícím s navrhovanými výrobními a skladovacími halami včetně související dopravy 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 nových hal nebude hlukovou zátěží 
překračovat v místech s chráněnými objekty v chráněném venkovním prostoru přípustné 
hodnoty. 
 
Navrhovaná stavba „Areál firmy SPOJMIONT, Výrobní a skladovací  
haly C, D, E, F“ nebude znamenat hlukovou zátěž vůči nejblíže situovaným chráněným 
objektům.  
 
 
 
 
 

IZOFONA 40 dB 

IZOFONA 40 dB 
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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 
 
Navržena stavba hal je situována v lokalitě bývalého Dolu Šverma v Ostravě Mariánských 
Horách v lokalitě průmyslového využití. Navržena stavba doplní  stávající objekty v areálu o 
další čtyři  výrobní a skladovací haly a vznikne  ucelený výrobně administrativní komplex. 
Součástí stavby bude realizace 18 parkovacích míst.  
Pozemek navržený pro stavbu je situován na území Městského obvodu Mariánské Hory a je 
součástí rozsáhlého průmyslového areálu.  
Plocha navržená pro výstavbu bezprostředně navazuje na ostatní stavby s průmyslovým 
využitím v území. Stavba respektuje navazující objekty. Je situována mimo přímý dosah  
objektů bydlení. Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací. 
Připravované komplexní využití území a priority jeho trvale udržitelného využívání jsou 
záměrem stavby, která je součástí tohoto oznámení o posuzování vlivů na životní prostředí, 
dodrženy a záměr stavby tyto podmínky splňuje. 
 
 
1.2 Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů  
 
Přímo zájmové území, v němž je realizován záměr, obsahuje přírodní zdroje, jejich kvalita a 
schopnost regenerace z toho důvodu nesmí být negativně ovlivněna.  
 
Mezi přírodní zdroje v dotčeném území patří: 
  
• půdní fond  

Během realizace záměru nedojde k záborům zemědělské půdy.  
Půda určená k plnění funkce lesa nebude dotčena. 
 
• vodní zdroje,  voda 
V prostoru se nenachází vodní zdroje.  
 
• surovinové zdroje  
Záměr leží v oblasti surovinových zdrojů – CHLÚ české části Hornoslezské pánve. Z důlního 
hlediska je zájmové území situováno v oblasti bývalého dobývacího prostoru, je mimo přímý 
dosah důlních vlivů na povrch a povrchové objekty. Z hlediska možnosti výstupu důlních 
plynů je zájmové území s možným nahodilým výstupem důlních plynů. 
V dalším stupni projektu bude proveden inženýrsko geologický průzkum z jehož výsledku 
bude sledován možný výstup metanu a závěry budou zohledněny v projektové dokumentaci.  
 
Realizací stavby  nebude narušena kvalita a schopnost regenerace území.  
 
 
1.3 Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností   
 
- na územní systémy ekologické stability 
Zájmové území s objektem administrativní budovy je situováno mimo tah územních systémů 
ekologické stability.  
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Územní systémy ekologické stability dle Generelu lokálního systému ekologické stability pro 
Městský obvod Mariánské Hory jsou zahrnuty v územně plánovací dokumentaci. Zájmové 
území je situováno mimo tah územních systémů ekologické stability.  
Nejbližší prvky tohoto systému jsou severozápadně nadregionální biokoridor Odra 
s vloženými biocentry (2-9, 2-10, 2-11, 2-12) a východně biocentrum (499) a jižně tah  ÚSES 
lokální úrovně (494, 495, 492).  Místo vymezení prvků ÚSES je zřejmé z následujícího 
grafického znázornění: 
 
 

   
 
- na zvláště chráněná území 
Stavba se nenachází ve zvláště chráněném území ve smyslu zák. ČNR č. 114/92 o ochraně 
přírody a krajiny.  
Chráněná území jsou situována mimo jakýkoliv dosah záměru. 
 
- na území přírodních parků  
Zájmové území není součástí přírodního parku. 
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- území NATURA 2000 – ptačí oblast, evropsky významné lokality 

Žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast nebudou záměrem dotčeny.  
 
-  na významné krajinné prvky  
Ve smyslu zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je významný krajinný prvek 
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, utvářející její vzhled nebo 
přispívající k udržení její stability. Významnými prvky ze zákona jsou rašeliniště, lesy, vodní 
toky, rybníky, jezera, údolní nivy a ty části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody.   
Takové území nebude záměrem dotčeno.  
 
- na území historického, kulturního nebo archeologického významu 
V bezprostředním okolí předmětné lokality se nenachází žádné významné architektonické ani 
historické památky či archeologická naleziště, která by mohla být realizací stavby dotčena.  
 
- na území hustě zalidněná  
Zájmové území je mimo území historického, kulturního nebo archeologického významu, 
nenalézají se zde objekty uvedeného významu. 
Při sledování vazeb nejbližšího okolí plánované stavby je možno říci, že na území města 
Ostrava se nalézají historicky cenné objekty zapsané v ústředním seznamu kulturních 
památek. Nejvýznamnějšími kulturními památkami jsou Slezskoostravský hrad, zámek 
Ostrava Poruba s prvky sakrální architektury (gotika, baroko, klasicismus,  historizující), 
lidové architektury a technické památky).  
Podrobný výčet historicky cenných objektů zde není uveden, neboť žádná z uvedených 
památek není v bezprostřední blízkosti zájmové lokality. 
 
- na území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží) 
Přímo zájmové území není územím se starou zátěží. Podle Systému evidence starých 
ekologických zátěží, který byl zřízen a je spravován a aktualizován MŽP, nejsou v místě 
realizace stavby staré zátěže evidovány. 
Záměr leží v oblasti surovinových zdrojů – CHLÚ české části Hornoslezské pánve. Z důlního 
hlediska je zájmové území situováno v oblasti bývalého dobývacího prostoru, je mimo přímý 
dosah důlních vlivů na povrch a povrchové objekty.  
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2.   Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které  
budou pravděpodobně významně ovlivněny  

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

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

 
2.1 Vlivy na obyvatelstvo             
                                                                          
Základní kriteria pro posouzení míry nebo možnosti ovlivnění této skutečnosti jsou prověřena. 
Možné přímé a nepřímé vlivy na obyvatelstvo je možno charakterizovat s ohledem na 
jednotlivé složky životního prostředí ve vztahu k obyvatelstvu a z hlediska časového 
rozložení záměru (po dobu stavby a v době provozu nových hal na území SPOJMONT).  
     
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.  

Z hlediska doby realizace záměru, jeho rozsahu a  současným respektováním výše uvedených 
doporučení lze záměr i v době stavebních prací akceptovat. 
 
 
2.2 Ovzduší a klima                                                              
 
Klimatické poměry 
Posuzovaný záměr bude realizován v oblasti mírně teplé MT 10, s dlouhým, teplým a mírně 
suchým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem a podzimem a s krátkou 
zimou, mírně teplou a velmi suchou s krátkým trváním sněhové pokrývky. 
 
Počet letních dnů      40 – 50 
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 oC a více  140 – 160 
Počet mrazových dnů     110 – 130 
Počet ledových dnů      30 – 40 
Průměrná teplota v lednu     -2 až -3 oC 
Průměrná teplota v červenci     17 - 18 oC 
Průměrná teplota v dubnu     7 – 8 oC 



 49

Průměrná teplota v říjnu     7 – 8 oC 
Průměrné roční srážky     746 mm 
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více  100 – 120 
Srážkový úhrn ve vegetačním období   400 - 450 mm 
Srážkový úhrn ve zimním období    200 - 250 mm 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou    50 – 60 
Počet dnů zamračených     120 – 150 
Počet dnů jasných      40 – 50 
 
Teplotní a srážková charakteristika lokality vycházející z dlouhodobých měření (1901- 
1950) je uvedena v následující tabulce: 
 
Teplotní a srážková charakteristika 
Tabulka č.17 
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
oC -2,2 -1,1 2,9 7,8 13,1 16,0 17,9 17,0 13,4 8,4 3,4 -0,1 
mm 25 23 33 45 73 78 97 85 57 51 41 32 

 
 
Průměr za období rok duben-září   oC 8 14,2 
mm srážek       640 435 
Nejdeštivějším měsícem je červenec, srážkově nejchudším měsícem je únor. 
 
Grafické znázornění větrné růžice 

                                                           
Celková průměrná větrná růžice lokality Ostrava : 
Tabulka č.18 

m.s-1 N NE E SE S SW W NW Calm Součet 
1,7   6,68   8,17   0,66   1,56   3,97   6,77   3,17   2,30 24,99   58,27 
5,0  4,61   4,95   0,27   0,42   4,74  11,52   2,87   1,84    31,22 
11,0   0,62   0,89   0,08   0,03   1,28   5,78   0,97   0,86    10,51 
Součet  11,91  14,01   1,01  2,01   9,99  24,07  7,01  5,00 24,99   100,00 

 
Stavební úřad Městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky je uveden ve Věstníku MŽP č. 
4/2008 (Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší - vymezení oblastí 
se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2006) jako oblast se zhoršenou kvalitou 
ovzduší pro imise suspendované částice PM10 - průměrná denní a roční koncentrace na ploše 
100 % a 100 % obvodu, pro imise benzo(a)pyrenu - průměrná roční koncentrace na ploše 100 
% obvodu a pro imise arsenu - průměrná roční koncentrace na ploše 50,5 % obvodu pro 
ochranu zdraví. 
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Stav imisního pozadí hodnocené lokality Ostrava-Mariánské Hory - mimo obytnou zástavu 
(bez realizace stavby „Areál firmy SPOJMONT Ostrava, výrobní a skladovací haly - hala „C“ 
+ haly „D,E,F““) je možno určit jen na základě odborného odhadu (výsledky imisního měření 
roku 1997 až 2007 a přijatá možná opatření v následujících létech) a v souladu s výpočtem 
imisních koncentrací v obdobných lokalitách. Předpokládané imisní pozadí v roce 2010 - 
mimo obytnou zástavbu (bez realizace stavby „Areál firmy SPOJMONT Ostrava, výrobní a 
skladovací haly - hala „C“ + haly „D,E,F““ ) je dle odborného odhadu uvedeného 
v Rozptylové studii pro suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace <  
300 µg/m3 a průměrná roční koncentrace < 45 µg/m3, pro oxid dusičitý (NO2) – maximální 
hodinová koncentrace < 180 µg/m3 a průměrná roční koncentrace < 30 µg/m3 , pro benzen – 
průměrná roční koncentrace < 4,8 µg/m3a pro benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace < 
6,0 ng/m3. 
 

Hlavním zdrojem znečištění ovzduší při realizaci stavby mohou být práce související zejména 
s přesunem materiálů, pohybem stavebních mechanizmů a manipulaci s materiály.  
Minimalizaci znečištění ovzduší lze dosáhnout zejména organizačními opatřeními - 
koordinací stavebních prací, snižováním prašnosti kropením, udržováním techniky v dobrém 
technickém stavu a čistotě. Všechna tato opatření jsou v kompetenci dodavatele stavby. Při 
dodržování uvedených opatření lze vliv emisí tuhých látek (zejména prachu) na okolí 
považovat za nepodstatný.  
Ovzduší a klima předmětného území nebude negativně ovlivněno nad únosnou mez. 
Množství znečišťujících látek, které mohou být emitovány je nízké, z hlediska vlivu na zdraví 
málo významné. Tato množství nebudou mít významný vliv na veřejné zdraví.  
 
 
2.3 Voda  
                                                                              
Podzemní vodní zdroje hromadného zásobování pitnou vodou ani soukromé nebo jiné studny 
se v zájmovém území nevyskytují. 
 
Vlastní etapa výstavby nepředstavuje významnější riziko ohrožení kvality vod v případě 
respektování dobrého stavu techniky používané při výstavbě.  
 
Pro eliminaci rizika (kvalitativní podmínky vod) během provádění stavebních prací jsou 
navržena následující  opatření: 
- všechny mechanismy, které se budou pohybovat na  staveništi, musí být v dokonalém 

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

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

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

 
V době provozu bude nakládání s vodami řešeno opatřeními, která jsou předmětem řešení 
projektu – režim nakládání s vodou (splaškové odpadní vody, dešťové vody) – odvedení vod 
jednotnou kanalizací..  Vody ze zpevněných ploch budou svedeny přes odlučovač ropných 
látek. 
Odpadní vody nepřekročí limitní hodnoty, uvedené v platném kanalizačním řádu kanalizace 
pro veřejnou potřebu.  
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2.4 Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje                                                                                    
 
Horninové prostředí ani přírodní zdroje nebudou stavbou ovlivněny.  
 
Půda 
Stavbou nedojde k záboru zemědělského půdního fondu. 
Rovněž půda určená k plnění funkce lesa nebude záměrem dotčena.  
 
 
2.5  Flóra, fauna a ekosystémy                                                                    
 
Při přípravě lokality vymezené pro stavbu bylo provedeno  posouzení předmětné lokality 
s ohledem na sledování výskytu flory a fauny v předmětném území.  
Po provedeném průzkumu přímo pro zájmovou lokalitu je možné jednoznačně konstatovat, že 
v území lokality vzhledem k jejímu situování se v území nenacházejí žádné druhy flory nebo 
fauny chráněné ve smyslu ustanovení Zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny a prováděcí  vyhlášky č. 395/1992 Sb. MŽP ČR.  
 
Flora 
V území, určeném pro výstavbu se nachází běžná flóra náletového charakteru.  
 
Výčet druhů determinovaných v bylinném patře  přímo v zájmovém území při biologickém 
průzkumu  
Bylinné patro:  
Aegopodium podagraria (bršlice kozí noha), Agropyron repens (pýr plazivý), Agrimonia 
eupatoria (řepík lékařský), Achillea millefolium (řebříček obecný), Ajuga reptans (zběhovec 
plazivý), Alchemilla  vulgaris (kontryhel obecný), Alopecurus pratensis (psárka luční), 
Arthemis (rmen), Atriplex (lebeda), Bellis perennis (sedmikráska chudobka), Capsella bursa 
pastoris (kokoška pastuší tobolka), Cirsium arvense (pcháč rolní), Dactylis glomerata (srha 
říznačka), Elytrigia reensp (pýr plazivý) (ens), Equisetum arvense (přeslička rolní), Galium 
aparine (svízel přítula), Geranium robertianum (kakost krvavý), Geum urbanum (kuklík 
městský), Glechoma hederacea (popenec břečťanovitý),   Poa annua (lipnice roční), 
Potentilla anserina (mochna husí), Ranunculus repens (pryskyřník plazivý), Symphytum 
officinale (kostival lékařský), Taraxacum officinale (smetánka lékařská), Urtica dioica 
(kopřiva dvoudomá).. 
 
Zjištěné druhy stromů a keřů v rámci dendrologického průzkumu: 
Bříza bradavičnatá Betula verrucosa, hloh jednosemenný Crataegus monogyma, jasan ztepilý 
Fraxinus excelsior, javor mleč Acer platanoides, lípa srdčitá Tilia cordata, olše lepkavá  
Alnus glutinosa, topol Populus, vrba křehká  Salix fragilis 
Keřové patro - Corylus avellana, Cornus mas, Sambucus nigra, Syringa vulgaris, Taxus 
baccata, Tilia cordata 
 
 
Fauna 
V prostoru vlastní stavby byli sledováni: hraboš polní Microtus arvalis, myšice křovinná 
Apodemus sylvaticus, potkan Rattus norvegicus, z ptactva havran polní Corvus frugilegus, 
holub domácí Columba livia, jiřička obecná Delichon urbica, kukačka obecná Cuculus 
cancoru,  sýkora babka Parus palustris, sýkora koňadra Parus major, sýkora modřinka Parus 
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caeruleus, špaček obecný Sturnus vulgaris, vrabec domácí Passer domesticus, vrabec polní 
Passer montanu. 
 
Pokud se zde přechodně vyskytují některé synantropní druhy fauny, jedná se výhradně o 
hmyz, hlodavce nebo ptáky uvyklé pohybu člověka. 
 
Přímo v území (vymezeném lokalitou rozsahu záboru stavbou) nebyly zjištěny při terénním 
průzkumu ani nejsou uvedeny takové údaje v dostupným materiálech jiných zpracovatelů 
(terénní průzkum v rámci zpracování ÚSES, územního plánu) druhy flory nebo fauny 
chráněné ve smyslu ustanovení Zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a 
prováděcí  vyhlášky č. 395/1992 Sb. MŽP ČR, jejíž nedílnou součástí je Příloha č. III (v níž je 
ve třech kategoriích stanoven stupeň ohrožení jednotlivých živočišných druhů) a přílohy č. II 
(kterou se ve 3 kategoriích stanoví stupeň ohrožení jednotlivých rostlinných druhů).  
 
 
2.6  Krajina, krajinný ráz           
                           
Krajinný ráz je kategorií smyslového vnímání, je utvářen přírodními a kulturními prvky, 
složkami a charakteristikami, jejich vzájemným uspořádáním, vazbami a projevy v krajině.  
Hodnocení krajinného rázu se týká především hodnocení prostorových vztahů, uspořádání 
jednotlivých prvků krajiny v určitém prostoru s ohledem na zvláštnost, působivost a 
neopakovatelnost tohoto prostorového uspořádání. 
Každá charakteristika se navenek uplatňuje v prostorových, vizuálně vnímaných vztazích 
krajiny, zároveň také hodnotami vycházejícími z prostorového uplatnění estetických hodnot, 
harmonického měřítka a vztahů v krajinném systému.  
 
Krajina je prostředím pro život člověka, nese stopy lidské činnosti. Významným prvkem 
hodnocení je tedy člověk a jeho psychické, fyzické a sociální vlastnosti. Harmonické měřítko 
předmětné lokality je dáno harmonickým souladem měřítka prostorové skladby ostatních 
staveb v území s měřítkem navrhované stavby. Tyto charakteristiky záměr v návrhu řešení 
staveb respektuje a měřítko navazujícího prostoru a typ řešení připravované stavby bude 
v souladu s okolními stavbami a celkovým charakterem území.. 
 
Tento stav dokreslují následující pohledy na řešenou stavbu. 
 
Hala „C“ 

 
 
 

Hala „D“ 
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Hala „E“ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Hala „F“ 
 

 
 
 
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.19 

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, vytápění plynem nahrazuje původní 
vytápění pevnými palivy 

Vliv na jakost 
povrchové vody 

přímé nepříznivý vliv malý, odvedení vody na ČOV, znečištěné 
vody  ze zpevněných ploch přes odlučovač ropných látek 
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Půda  přímé Nedojde z záboru zemědělské půdy ani půdy určené 
k plnění funkce lesa 

Vliv na flóru a faunu 
v době stavby 

přímé stavba realizována v prostoru průmyslové části města 
(bývalý Důl Šverma) 

. 

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

Vliv na flóru a faunu 
v době provozu 

nepřímé minimální nepříznivý vliv  

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

(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti) 
 
Zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky 
Základní kriteria pro posouzení míry nebo možnosti ovlivnění této skutečnosti jsou 
dokladována v tomto oznámení.  
Posouzení vlivu záměru stavby výrobních a skladovacích hal na zdraví obyvatelstva bylo 
provedeno z hlediska období výstavby a období provozu.  
Proces hodnocení zdravotního rizika se sestává z následujících kroků: určení nebezpečnosti, 
hodnocení expozice, charakterizace rizika. Možné vlivy na jednotlivé složky životního 
prostředí a eventuelní přímé a nepřímé vlivy na obyvatelstvo je možno charakterizovat 
následovně:  
 
Vliv znečištěného ovzduší 
V době výstavby budou do volného ovzduší emitovány škodliviny z provozu dopravních 
prostředků stavby. Doprava bude soustředěna do období řešení realizace předmětného 
záměru, rozsah vlivů může být omezen organizací práce a prováděných pracovních operací.  
Realizací a provozem stavby „Areál firmy SPOJMONT Ostrava výrobní a skladovací 
haly, hala „C“ + haly „D“, „E“, „F“ nedojde k navýšení produkce škodlivin do ovzduší. 
Zdrojem tepla pro vytápění všech objektů v areálu – stávajících i nově navržených hal budou 
dle projektu plynové kotle na  zemní plyn, jehož přípojka je zavedena do stávající 
administrativní budovy a odtud pak jednotlivých objektů. Ohřev TUV bude zajištěn 
v jednotlivých patrech lokálními elektrickými ohřívači. 
Ovzduší a klima předmětného území oproti původnímu a stávajícímu stavu nebude negativně 
ovlivněno. Původní vytápění  kotlem na tuhá paliva bude nahrazeno vytápěním s použitím 
topného média zemní plyn. Doporučuji ze strany investora celého záměru i přes uvedené 
zlepšení zvážit možnost napojení na centrální zásobování teplem. 
Ze zpracované Rozptylové studie (Ing.Fiedler, 01/2009) vyplývá, že maximální vypočtený 
nárůst imisní koncentrace v roce 2010 po realizaci stavby „Areál firmy SPOJMONT Ostrava, 
výrobní a skladovací haly - hala „C“ + haly „D,E,F““ v hodnocené lokalitě bude pro  
suspendované částice (PM10) maximální denní koncentrace ve výši 12,737 µg/m3, průměrná 
roční koncentrace 0,364 µg/m3, pro oxid dusičitý (NO2) maximální hodinová koncentrace 
1,503 µg/m3 a průměrná roční koncentrace 0,037 µg/m3, pro benzen průměrná roční 
koncentrace 0,000 203 µg/m3 a pro benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 0,000 000 73 
ng/m3. 



 55

Při započtení předpokládaného imisního pozadí hodnocené lokality Ostrava-Mariánské Hory 
a nárůstu imisních koncentrací z realizované stavby „Areál firmy SPOJMONT Ostrava, 
výrobní a skladovací haly - hala „C“ + haly „D,E,F“, na okraji hodnocené lokality (800 x 800 
m), budou výsledné imisní koncentrace škodlivin pro suspendované částice (PM10) – 
maximální denní koncentrace 302,363 µg/m3 a průměrná roční koncentrace 45,010 µg/m3, pro  
oxid dusičitý (NO2) maximální hodinová koncentrace 180,260 µg/m3 a průměrná roční 
koncentrace 30,002 µg/m3, pro benzen průměrná roční koncentrace 4,800 003 µg/m3 a pro 
benzo(a)pyren  průměrná roční koncentrace 6,000 000 02 ng/m3.  
Zpracovatel rozptylové studie v závěrečném hodnocení uvádí, že je možno konstatovat 
splnění všech podmínek a doporučuji vydat povolení orgánu ochrany ovzduší podle § 17 odst. 
1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší  a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.  
 
Vliv hlukové zátěže  
Hlukové emise vymezené rozsahem izofon hluku ukazují, že chráněné prostory chráněných 
objektů nebudou dotčeny. Lokalita s obytnou zástavbou je od předmětného území situována 
ve značné odstupové vzdálenosti (1 300 m západně a 1 250 m m jihovýchodně). Vzhledem 
k umístění zájmové lokality vůči chráněným objektům lze garantovat, že limitní hodnoty pro 
chráněný vnitřní i chráněný venkovní prostor dodrženy.  
 
Vliv produkce odpadů 
Zneškodnění odpadu bude prováděno externí firmou na základě smluvního vztahu. Odpady 
budou skladovány ve vymezených kontejnerech, svoz bude zajišťovat specializovaná firma, 
nové objekty budou součástí svozu odpadů  uplatňovaného v příslušné městské části.  
Z hlediska klasifikace „zdravotní rizikovosti“ odpadů ve smyslu metodického pokynu HH ČR 
zn. HEM - 300 - 27.7.1993 a zákona č. 185/2001 Sb. a z něj vycházejících vyhlášek nesplňují 
odpady podmínky pro klasifikaci nebezpečných vlastností - akutní toxicity, chronické 
toxicity, žíravosti nebo infekčnosti.  
 
Odhad zdravotních rizik pro exponované obyvatelstvo  
Dle předpokládaných závěrů nebude hodnot souvisejících s odezvou na organismus obyvatel 
dosahováno, realizace záměru v území bude možná bez nadměrného ovlivnění nejbližších 
antropogenních systémů. 
Při použití navrhovaných opatření nebude antropogenní zóna významně dotčena nad únosnou 
míru.  
 
Sociální, ekonomické důsledky 
Vlastní realizace záměru nemá pro obyvatelstvo nadměrně negativní vliv v uvedených 
oblastech. Stavba nebude znamenat pro obyvatelstvo negativní sociální ani ekonomické 
důsledky. Zabezpečena bude stavba výrobního charakteru na velmi kvalitní úrovni.   
 
Narušení faktoru pohody 
Dle dokladovaných skutečností (eliminace emisí hluku, situování záměru)  za předpokladu 
dodržování základní technologické kázně ze strany dodavatele stavby není předpoklad 
narušení faktoru pohody nad únosnou míru. Narušen nebude ani po dobu stavby, t.j. 
v souvislosti s přípravou území pro stavbu. 
Faktor pohody je soubor vnějších podmínek, které vnímáme jako více či méně ovlivňující 
elementy našeho rozpoložení, a to i v případě, že jejich míra nenaplňuje limitní hodnoty dané 
platnou legislativou. Ovlivnění může v daném případě nastat subjektivně nebo objektivně 



 56

vnímaným přírůstkem hluku, bezpečnosti pohybu vozidel po komunikacích následkem 
průjezdů vozidel apod. 
Provoz stavby bude po omezenou dobu. Zpracován bude program organizace výstavby 
zohledňující podavek na minimalizaci vlivů na okolní prostor. Dopravní napojení zájmového 
území zůstane původní, nebude záměrem změněno. Záměr je napojen prostřednictvím  
stávající dopravní sítě na ulici Mariánskohorskou a novou trasu D47. 
 
 
2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 
 
Negativní účinky záměru se v obytném území neprojeví. Negativními účinky mohou být 
ovlivněni obyvatelé nejblíže situovaných objektů po dobu stavby. Toto ovlivnění bude 
omezeno organizací výstavby a vzdáleností nejblíže situovaných objektů bydlení.    
Provozem nově realizovaných hal budou veškeré vlivy na zdraví obyvatelstva podnormativní 
a v souladu s požadavky platné legislativy. 
 
 
3. Údaje o možných vlivech přesahujících státní hranice 
 
Předmětný záměr není zdrojem možných vlivů přesahujících státní hranice. 
 
 
4.  Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 
 
� Realizace manipulace s materiály (výkopy, příprava území pro stavbu) bude prováděna za 
příznivých klimatických podmínek tak, aby byla omezena 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 mimo zájmové území.  
 
� 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.  
 
� Provedena bude podrobná inventarizace dotčené zeleně v souladu s požadavky zákona  
č.114/1992 Sb.. Kácení může být provedeno pouze na základě souhlasu příslušného orgánu 
ochrany přírody (žádost o povolení kácení dřevin v souladu s ust. §8 odst.3 vyhl. č.395/1992 
Sb.). Stromy, které nebudou dotčeny stavbou, budou před poškozením chráněny před 
poškozováním a ničením (v nadzemní i podzemní části), např. bedněním. 
 
� Zpracován bude projekt sadových úprav, který bude projednán s příslušným orgánem 
ochrany přírody. 
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�  Dle zpracované hlukové studie z hlediska zjištění hlukové zátěže vycházející z provozu 
montážně skladovacího areálu a souvisejícího dopravního napojení a provozu není nutné 
provést protihluková opatření.  

� Všechna zabudovaná technická zařízení působící hluk a vibrace budou instalována tak, aby 
byl omezen přenos hluku a vibrací do stavební konstrukce a jejich šíření, zejména do 
akusticky chráněných místností. Instalační potrubí budou vedena a připevněna tak, aby 
nepřenášela do akusticky chráněných místností hluk způsobený při jejich používání ani 
zachycený hluk cizí. 
 
� Zdrojem tepla pro vytápění všech objektů v areálu – stávajících i nově navržených hal jsou 
plynové kotle na  zemní plyn. Původní vytápění kotlem na tuhá paliva bude nahrazeno 
vytápěním s použitím topného média zemní plyn. Ze strany investora celého záměru i přes 
uvedené zlepšení bude zvážena možnost napojení na centrální zásobování teplem. 
 
� V rámci přípravy bude se správcem kanalizace a ÚČOV projednána bilance nakládání 
s odpadními vodami.  
 
� Důsledně budou dodržovány podmínky vyjádření všech dotčených orgánů a organizací.  
 
� Důsledně budou kontrolována všechna riziková místa a neprodleně odstraňovány vzniklé 
úkapy závadných látek. 
 
� Prováděn bude monitoring jednotlivých vlivů na životní prostředí v souladu s uloženými 
podmínkami provozu. 

 
� Proveden bude průzkum území s ohledem na možný výstup metanu, závěry průzkumu 
budou zohledněny v rámci projektové dokumentace.  
 

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

specifikaci vlivů 
 
Vlivy zpracované v tomto oznámení nebyly řešeny na základě zásadních nedostatků nebo 
neurčitostí, které by mohly ovlivnit rozsah závěrů tohoto posouzení realizovaného v rámci 
oznámení. Pro zhodnocení vlivů záměru na životní prostředí a obyvatelstvo jsou 
v dostatečném rozsahu známy všechny podstatné podklady.  
Záměr je standardem obdobných aktivit. Z jejich vlivů na životní prostředí je možno v území 
vycházet. Všechny vlivy na životní prostředí jsou doložitelné a předvídatelné s potřebnou 
přesností. 
 
 
E. Porovnání variant řešení záměru (pokud byly předloženy) 
 
Předmětný záměr stavby je vázán k předmětnému území (vlastnictví investora, soulad 
s územním plánem) a není řešen variantně. Stavba čtyř nových hal bude podrobně řešena 
projektem. Detailní charakteristiky budou upřesněny v dalším stupni zpracování projektové 
dokumentace. 
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Pro variantní posouzení stavby by mohly být zvažovány varianty (jak je uvedeno v části B.5) 
nulová varianta a varianta předkládaná oznamovatelem.  Nulová varianta neakceptuje 
možnost umístění navrhované stavby a podnikatelský záměr investora pro realizaci stavby. 
Navržená varianta (předložena oznamovatelem) je za předpokladu dodržení podmínek pro 
realizaci stavby v území přijatelná a je možné ji realizovat bez negativních dopadů na okolní 
prostředí.. 
Ze zpracovaného materiálu vyplývá, že navrhované řešení představuje v daném případě 
variantu přijatelnou.  
 
 
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 
 

Areál firmy SPOJMONT Ostrava výrobní a skladovací haly, hala „C“ + haly „D, E, F 
Koordinační situace, měřítko 1 : 1 000 (výřez) 
Půdorys haly C, měřítko 1 : 200 (zmenšeno) 
Pohledy hala C, měřítko 1 : 200 (zmenšeno)  
Půdorys haly D, měřítko 1 : 200 (zmenšeno) 
Pohledy hala D, měřítko 1 : 200 (zmenšeno)  
Půdorys haly E, měřítko 1 : 200 (zmenšeno) 
Pohledy hala E, měřítko 1 : 200 (zmenšeno)  
Půdorys haly F, měřítko 1 : 200 (zmenšeno) 
Pohledy hala F, měřítko 1 : 200 (zmenšeno)  
(dle Architektonická kancelář ARKOS s.r.o. Ostrava) 
 
Rozptylová studie „Areál firmy SPOJMONT Ostrava výrobní a skladovací haly, hala  
„C“ + haly „D, E, F“, Ing.Petr Fiedler, 01/2009  

 
  
2. Další podstatné informace oznamovatele 
 
Oznamovatel všechny známé informace o předmětném záměru uvedl ve výše zpracovaném 
oznámení. 
 
 
G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru 
 
V rámci projektu je navržena stavba „Areál firmy SPOJMONT Ostrava výrobní a skladovací 
haly, hala „C“ + haly „D, E, F“ Ostrava – Vítkovice“.   
Staveniště se nachází v areálu firmy SPOJMONT v lokalitě bývalého Dolu Šverma 
v Mariánských horách. V areálu se nyní nachází několik stávajících budov – správní a 
administrativní a haly A a B ( p.č. 3352 - stávající malá hala  určená k demolici, vlastník Jan 
Dreiseitel, p.č. 3345 - stávající administrativní budova – vlastník Jan Dreiseitel, p.č. 3346 - 
stávající hala „A“ - vlastník Jan Dreiseitel, p.č. 3397 -  stávající hala „B“  - vlastník haly Aleš 
Dreiseitel, vlastník pozemku Jan Dreiseitel). 
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V současné době je připravovaná výstavba čtyř nových hal. Dostavbou dalších objektů – hal 
„C“, „D“, „E“ a „F“ vznikne ucelený výrobně administrativní  komplex. Investorem haly „C“ 
je Aleš Dreiseitel, investorem stavby haly „D“, „E“, „F“ firma CNC Metal. s.r.o. 
Území je charakterizováno jako ostatní plocha. Na pozemcích se nacházejí náletové dřeviny.  

Umístění nových objektů je v souladu s funkčním využitím areálu, který je určený pro lehký 
průmysl, sklady, drobnou výrobu a jejich administrativu. 
V celém areálu je hlavní výrobní činností strojírenská výroba s doprovodnou administrativní 
činností. Jedná se o zpracování plechů CNC technologií  - to znamená ražení na CNC strojích, 
dále pak brusírny plechových dílů, svařovny a následně pak skladování a expedice. Popis 
jednotlivých činností v konkrétních provozech bude určen na základě zpracování 
prostorových návazností na technologické postupy v dalších stupních projektu. 
Zpracovávání plechů CNC technologií zahrnuje svařování v ochranné atmosféře, ohýbání, 
broušení a děrování. Vývoj vedl od jednoúčelových strojů s jednoduchým provedením 
automatizovaných funkcí až k univerzálně vybaveným obráběcím CNC strojům řízeným 
programovým vybavením. K základním vlastnostem patří jejich vysoká manipulační 
schopnost (výměna nástroje, obrábění ve více osách, manipulace s dílcem apod.), provádění 
posloupnosti úkonů podle zadaného programu,opětovné zahájení výroby určitého sortimentu 
bez nutnosti nastavení stroje a možnost přeprogramování. Hlavními přednostmi jsou zejména 
možnost práce nástroje ve více osách, vysoká přesnost a spolehlivost výrobního zařízení bez 
nutnosti seřizování, velmi rychlá a pružná výměna nástroje, možnost, ale i nutnost fixace 
polohy obráběného dílce při opracování, omezení rozsahu činnosti lidské obsluhy a ponechání 
její práce v oblasti manipulace a tvorby programu.  
 
Haly „C“ „D“ a „F  jsou určené pro zpracovávání plechových polotovarů stříháním a 
ohýbáním na automatizovaných strojích za studena a pro uskladnění a expedici výrobků. 
Hala „E“  je určená pro tepelné zpracování plechových polotovarů svařováním  a broušením. 
  
Dopravní napojení zůstane stávající. Stávající (původní) napojení je funkční a zůstane 
zachované i pro nové haly. Jedná se o dva vjezdy (výjezdy) z přilehlé komunikace (ul. 
Suderova) a jeden vjezd (výjezd) na komunikaci v zadní části (u haly „E“).  
Provoz pro zásobování a odbyt nijak nepřetíží stávající komunikace, které byly dimenzovány 
na daleko větší zatížení vzhledem k původnímu využití celé lokality.  
 
Všechny haly budou napojeny na stávající nebo nově navrženou  infrastrukturu, která bude 
většinou areálová.  
Jedná se o vnitroareálové nové přípojky vody pro jednotlivé haly s novou centrální 
vodoměrnou šachtou s měřením pro všechny napojené objekty.  
Souběžně budou položeny i nové přípojky pro okolní objekty VNP-Monta a Diamo, jejich 
stávající připojení budou novou zástavbou zasažena a proto budou zrušeny. 
Kanalizační vedení DN 500 vedoucí pod plánovanou halou „D“ bude přeloženo v trase po 
obvodu haly a pak napojeno do původní trasy. Ostatní nové vedení tras kanalizace se doplní a 
napojí na již vybudované trasy. 
Ze stávající rozvodny správní budovy budou položeny nové přípojky elektro NN pro haly 
„D“,“E“,“F“ a obdobně  z rozvodny ze stávající administrativy se provede nové připojení pro  
halu „C“. 
Stávající vedení telefoniky O2, které zasahuje pod půdorys plánované haly D, bude přeloženo  
do nové trasy po obvodu haly. 
Nové připojení mimo plochu areálu zahrnuje pouze přípojkou zemního plynu. Ta bude 
vedena ze sousedního  areálu Weppler -  Trefil Schomburg. 
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Navržené nové haly respektují okolní objekty a svým zaměřením jsou v souladu s požadavky 
územního plánu. Záměr je v souladu s platným územním plánem města Ostravy. 
Z důlního hlediska je zájmové území situováno v oblasti bývalého dobývacího prostoru, je  
mimo přímý dosah důlních vlivů na povrch a povrchové objekty. Z hlediska možnosti výstupu 
důlních plynů je zájmová lokalita územím s možným nahodilým výstupem důlních plynů. 
V dalším stupni projektu bude proveden inženýrsko geologický a radonový průzkum z jehož 
výsledku bude znám radonový index i možný výstup metanu. Na tyto skutečnosti bude brán 
zřetel při dalším návrhu. 
 
Dodrženy budou předpisy, stanovící podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, tj. 
nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se provádí novela zákoníku práce, tj.zákon č.155/2000 
Sb., zejména ustan. § 134 písm. A) až C), jenž stanoví např. požadavky na osvětlení, tepelnou 
zátěž zaměstnanců, zátěž chladem, na větrání a klimatizaci, na prostorové uspořádání, dále 
určuje podmínky práce na zařízeních se zobrazovacími jednotkami, hodnotí rizika 
chemických faktorů a prachu atd. Při budoucím provozu je dále nutno respektovat nařízení 
vlády č.11/2002 Sb a č.378/2001 Sb. 

Všechna zabudovaná technická zařízení působící hluk a vibrace budou instalována tak, aby 
byl omezen přenos hluku a vibrací do stavební konstrukce a jejich šíření, zejména do 
akusticky chráněných místností. Instalační potrubí budou vedena a připevněna tak, aby 
nepřenášela do akusticky chráněných místností hluk způsobený při jejich používání ani 
zachycený hluk cizí. 
V pobytových místnostech bude zajištěno přímé nebo nucené větrání a budou vytápěny s 
možností regulace tepla.  

Záměr je umístěn mimo chráněná území, nezasahuje žádnou lokalitu soustavy Natura 2000 
(evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti) ani územní systémy ekologické stability 
nebo chráněná území. Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného registrovaného významného 
krajinného prvku. V území se nevyskytují povrchové vody, území neleží v zátopovém území, 
území neleží v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje a  území nezasahuje do žádné 
chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).   

Na staveništi se nenacházejí kulturní ani historické památky, nepatří k územím 
archeologického zájmu.  

Dotčené území se nachází mimo kontakt s obytnou zástavbou. V dotčeném území nebyly 
zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost navrhovaného záměru. 
 
Příprava staveniště, bourací práce 
Vedle plánované haly „C“ stojí nyní stará  hala o rozměrech 10,6 x 20,6 m. Je přízemní, 
zděná se sedlovou střechou. Pro uvolnění plochy bude vybourána. Pří bourání bude 
postupováno od horních konstrukcí a dodržovány statické zákonitosti. 
Při přípravě území bude nutno také odstranit keřovitou zeleň, stavební panely provizorních 
cest a různé části původních zpevněných ploch nespecifikované skladby.  
Protože se celé území je vybudované na navážkách, půda vhodná pro vegetační úpravy se 
v celém areálu nenachází ani ve zbytkové formě. 
 
Zásady urbanistického, architektonického technického řešení stavby  
Návrh urbanistického řešení stavby se snaží původní objektovou a barevnou roztříštěnost 
sladit do přijatelných proporcí. Umístění jednotlivých hal vychází ze stávajících podmínek 
v návaznosti na komunikační napojení a připojení inženýrských sítí.  
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Architektonické řešení  i přes rozměrovou různost uplatňuje společné rysy na každé z  nových 
hal. Především je to barevné řešení – opakující se kombinace modré a šedé omítky, násobky 
oken a podobně. 
Dispoziční řešení všech halových objektů vychází z principu uvolněné dispozice, která je pro 
výrobu nezbytná. Hala „C“ bude jednolodní na celý rozpon 30 m bez podpor. Hala „D“ je 
navržena projektem jako trojlodní se sloupy ve třetinách šířky. Její půdorys bude přizpůsoben 
možnostem pozemku, kterém bude postavena. Hala „E“ bude jednoduchou jednolodní halou. 
Hala „F“ bude přístavbou ke stávající správní budově. Hala „D“ bude napojena na správní 
budovu ocelovým spojovacím krčkem.  
V halách „C“, „D“ a „E“ budou vytvořeny pohotovostní sociální zařízení pro zaměstnance. 
Hlavní sociální zázemí je už funkční ve stávající správní budově  a v administrativní budově. 
 
Technické řešení stavební části   
Hala „C“   
Hala „C“ bude jednolodní přízemní hala o rozponu 30 m o stavebních rozměrech (bez 
zateplení) 30,45 x cca 72 m. Zadní částí bude šikmo napojena na stávající halu B. Zhruba 
v polovině délky bude provedena dilatace po celé výšce stavby. Hala bude založena na 
průběžných železobetonových pásech. Obvodové zdivo budou ze škvárobetonových tvárnic 
tl. 450 mm a z důvodu zpevnění bude prokládáno žb monolitickými sloupky. Zdivo bude 
zakončeno průběžným věncem a následně zatepleno kontaktním systémem. Podlahová deska 
bude žb.drátkobetonová deska se strojně glejtovaným povrchem. Zastřešení bude vytvořeno 
dřevěnými příhradovými vazníky vytvářejícími jednoduchou sedlovou střechu. Odvodnění je 
navrženo vnějšími svody. Vnitřní podhled se zateplením vytváří průběžnou světlou výšku 
kolem 5 m. Plášť střechy bude tvořit bednění a asfaltový modifikovaný pás. 
V hale „C“ bude prováděno zpracovávání plechových polotovarů stříháním a ohýbáním na 
automatizovaných strojích za studena a hotové výrobky zde budou uskladněny před expedicí . 

 
Hala „D“   
Je navržena trojlodní  přízemní hala s rozpětím jednotlivých lodí v přední části 3x15 m a 
v zadní části 15 + 12 m pro odskok pozemku. V místě odskoku bude provedena dilatace po 
celé výšce stavby. Hala bude založena na průběžných železobetonových pásech. Obvodové 
zdivo bude ze škvárobetonových tvárnic tl. 450 mm. Zdivo bude zakončeno průběžným 
věncem a následně zatepleno kontaktním systémem. Vnitřní dispozice bude dělena 
v modulech jednotlivých lodí žb.sloupy spojenými ocelovými průvlaky, tvořícími průběžnou 
plochu pro ukládání vazníků. Podlahová deska bude žb.drátkobetonová deska se strojně 
glejtovaným povrchem. Zastřešení bude vytvořeno dřevěnými příhradovými vazníky 
vytvářejícími trojlodní sedlovou střechu. Odvodnění po obvodě je navrženo vnějšími svody, 
uvnitř dispozice bude mezi vazníky průběžný žlab s vnitřními svody. Vnitřní podhled se 
zateplením vytváří průběžnou světlou výšku kolem 5 m. Plášť střechy tvoří plno plošné 
bednění a asfaltový modifikovaný pás.  
V hale „D“ bude prováděno zpracovávání plechových polotovarů stříháním a ohýbáním na 
automatizovaných strojích za studena a hotové výrobky zde budou uskladněny před expedicí . 

 
Hala „E“   
Hala „E“ bude jednolodní přízemní hala s rozponem 17,5 m o stavebních rozměrech (bez 
zateplení) 17,8 x 37 m. Hala bude postavena na původním masívním žb.bunkru. Obvodové 
zdivo ze škvárobetonových tvárnic tl. 450 mm bude zakončeno průběžným věncem a 
následně zatepleno kontaktním systémem. Podlahová deska bude žb.drátkobetonová deska se 
strojně glejtovaným povrchem. Zastřešení bude vytvořeno dřevěnými příhradovými vazníky 
vytvářejícími jednoduchou sedlovou střechu. Odvodnění je navrženo vnějšími svody. Vnitřní 
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podhled se zateplením vytváří průběžnou světlou výšku kolem 4,5 m. Plášť střechy tvoří 
bednění a asfaltový modifikovaný pás. 
Hala „E“  je určená pro tepelné zpracování plechových polotovarů svařováním  a broušením. 
 
Hala „F“   
Hala bude jednolodní přízemní přístavba ke správní budově o stavebních rozměrech (bez 
zateplení) 12,4 x 42,2 m. Hala bude založena na průběžných železobetonových pásech. 
Obvodové zdivo ze škvárobetonových tvárnic tl. 450 mm bude  zakončeno průběžným 
věncem a následně zatepleno kontaktním systémem. V místě napojení bude pro uvolnění 
dispozice zdivo nahrazeno žb.sloupy a průvlaky. Podlahová deska bude žb.drátkobetonová 
deska se strojně glejtovaným povrchem. Zastřešení je dle projektu vytvořeno dřevěnými 
příhradovými vazníky vytvářejícími jednoduchou pultovou střechu. Odvodnění je vnějšími 
svody. Vnitřní podhled se zateplením vytváří průběžnou světlou výšku kolem 3,2 m. Plášť 
střechy tvoří bednění a asfaltový modifikovaný pás. 
V hale „F“ bude prováděno zpracovávání plechových polotovarů stříháním a ohýbáním na 
automatizovaných strojích za studena a hotové výrobky zde budou uskladněny před expedicí . 
 
Úroveň navrhovaného technického řešení 
Záměr odpovídá požadovanému standardu pro obdobné stavby. Na životní prostředí může mít 
vliv vlastní výstavba jednotlivých hal  a následně provoz nových hal „C“, „D“, „E“ a „F“.  
Navržený způsob realizace záměru stavby výrobních a skladovacích hal „C“, „D“, „E“ a 
„F“, jejich provoz a začlenění areálu firmy do území je řešeno tak, aby vliv na životní 
prostředí byl minimalizován.  
Navržené technické i stavební a technologické řešení je v souladu s požadavky na obdobná 
zařízení a stavby. Navržena stavba jednotlivých hal bude  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 
Magistrát města Ostravy, útvar hlavního architekta, zn.: ÚHA/8073/08/HOR z 4.11.2008 
 
 
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 – Koordinované závazné stanovisko k dokumentaci pro územní 
řízení stavby „Areál firmy SPOJMOT Ostrava, Výrobní a skladovací haly C, D, E, F“, č.j. 
MSK 177684/2008, ŽPZ/47216/2008/Pok z 13.11.2008  
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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 „ Areál firmy SPOJMONT 
Ostrava výrobní a skladovací haly, hala „C“ + haly „D, E, F “ je ekologicky přijatelná a lze ji 

 

                                                           doporučit  

                                         k realizaci na navržené lokalitě. 
 
 
 
Oznámení bylo zpracováno: leden 2009 
 
 
 
Zpracovatel oznámení:  Ing.Jarmila Paciorková 
                                        číslo autorizace - osvědčení 15251/3988/OEP/92 
Selská 43, 736 01 Havířov 
Tel/fax  596818570, 0602 749482 
e-mail eproj@volny.cz  
 
Spolupracovali: 
 
Architektonická kancelář ARKOS s.r.o. Ostrava  
Ing.Petr Fiedler 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis zpracovatele oznámení:              …….…………………………. 
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
 

 
Situace širších vztahů, měřítko 1 : 5 000 

 
Areál firmy SPOJMONT Ostrava výrobní a skladovací haly, hala „C“ + haly „D, E, F 
Koordinační situace, měřítko 1 : 1 000 (výřez) 
Půdorys haly C, měřítko 1 : 200 (zmenšeno) 
Pohledy hala C, měřítko 1 : 200 (zmenšeno)  
Půdorys haly D, měřítko 1 : 200 (zmenšeno) 
Pohledy hala D, měřítko 1 : 200 (zmenšeno)  
Půdorys haly E, měřítko 1 : 200 (zmenšeno) 
Pohledy hala E, měřítko 1 : 200 (zmenšeno)  
Půdorys haly F, měřítko 1 : 200 (zmenšeno) 
Pohledy hala F, měřítko 1 : 200 (zmenšeno)  
(dle Architektonická kancelář ARKOS s.r.o. Ostrava) 
 
Rozptylová studie „Areál firmy SPOJMONT Ostrava výrobní a skladovací haly, hala  
„C“ + haly „D, E, F“, Ing.Petr Fiedler, 01/2009  
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H. PŘÍLOHA 
 
 
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou 
územně plánovací dokumentací 
Magistrát města Ostravy, útvar hlavního architekta, zn.: ÚHA/8073/08/HOR z 4.11.2008 
 
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 – Koordinované závazné stanovisko k dokumentaci pro územní 
řízení stavby „Areál firmy SPOJMOT Ostrava, Výrobní a skladovací haly C, D, E, F“, č.j. 
MSK 177684/2008, ŽPZ/47216/2008/Pok z 13.11.2008  
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