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�ást A. Identifika�ní údaje 

A I.1. Obchodní firma – oznamovatel  

3E Projekt, a.s. 

Na Valech 5519 

722 00 Ostrava – T�ebovice  

I�: 25 38 90 92 

DI�: CZ 25 38 90 92 

 

Zastoupené: (viz p�íloha 4) 

 Atelier Simona – projekce a inženýrská �innost, s.r.o.  
 

A I.2. I�  

Oznamovatele: 

I�: 25 36 89 31 
DI�: CZ 25 36 89 31 

A I.3 Sídlo 

 Ul. Výstavní 2224/8  
 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 
 

A I.4. Jméno, p�íjmení bydlišt� a telefon oprávn�ného zástupce 

oznamovatele 

 oprávn�ný zástupce David Kudela, DiS 
bydlišt� Gerasimovova 1781/2  
700 30 Ostrava  
telefon: 721 531 097 
e-mail: david.kudela@atelier-simona.cz  

 

A II.1. Zpracovatel oznámení 

RNDr. Alexander Skácel, CSc. – Aquakon  
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A II.2. I� 

I�: 13594516  

DI�: CZ 5511021340 

A II.3 Sídlo 

Pr�kopnická 24 

700 30 Ostrava 

A II.4. Jméno, p�íjmení bydlišt� a telefon zpracovatele oznámení 

RNDr. Alexander Skácel, CSc. 

Bydlišt�: Pr�kopnická 24, 700 30 Ostrava – Jih  

Telefon:  777 674 897 

 

�ást B. Údaje o zám�ru 

B I. Základní údaje  

B I.1. Název zám�ru a jeho za�azení podle p�ílohy �. 1  

Obchodní centrum Odra, dále pouze „OC Odra“. 

Z pohledu zákona �. 100/2001 Sb. v platném zn�ní, p�íloha �. 1, je investi�ní zám�r „OC 

Odra“ za�len�n do kategorie �. II – zám�ry vyžadující zjiš�ovací �ízení, do bodu  

10.6 Skladové nebo obchodní komplexy v�etn� nákupních st�edisek, o celkové vým��e nad 

3000 m2 zastav�né plochy; parkovišt� nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání 

v sou�tu pro celou stavbu. 

Posuzovaný zám�r svým stavebním charakterem p�edstavuje zm�nu dokon�ené stavby a 

p�ístavbu, z hlediska v�cného budou sou�ástí investi�ního zám�ru "OC Odra" obchodní 

prostory, prostory pro kulturní využití, venkovní parkovišt� a krytá parkovací stání v kapacit�, 

která odpovídá kriteriím bodu 10.6. Zastav�ná plocha pro obchodní �ást bude 8465 m2, pro 

krytá parkovací stání 3729 m2, kapacita krytých parkovacích stání bude 136 + 164 

parkovacích míst (dv� �ásti) a kapacita venkovního parkovišt� je projektována v rozsahu 101 

parkovacích míst.  
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Podle §4c je stanoveno, že p�edm�tem posuzování podle zákona 100/2001 Sb. ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis� jsou zám�ry uvedené v p�íloze �. 1 k tomuto zákonu kategorii II a zm�ny 

t�chto zám�r�, pokud zm�na zám�ru vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhne p�íslušné 

limitní hodnoty, je-li uvedena nebo pokud má být významn� zvýšena jeho kapacita a rozsah, 

nebo pokud se významn� m�ní jeho technologie, �ízení provozu nebo zp�sob užívání; tyto 

zám�ry a zm�ny zám�r� podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjiš�ovacím �ízení. 

Uvedené ustanovení zám�r "OC Odra" dle kriterií p�íslušného bodu p�ílohy �. 1 napl�uje. 

 

Podle § 4e se stanoví, že p�edm�tem posuzování podle zákona 100/2001 Sb. v aktuálním 

zn�ní jsou „stavby, �innosti a technologie, které podle stanoviska orgánu ochrany p�írody 

vydaného podle zvláštního právního p�edpisu2a) mohou samostatn� nebo ve spojení s jinými 

významn� ovlivnit území evropsky významné lokality nebo pta�í oblasti; tyto stavby, �innosti 

a technologie podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjiš�ovacím �ízení“. 

V p�ípad� zám�ru „OC Odra“ byla tato okolnost vylou�ena vyjád�ením Krajského ú�adu 

Moravskoslezského kraje.  

Z tohoto d�vodu bylo zpracováno Oznámení EIA v rozsahu p�ílohy �. 3. P�íslušným ú�adem 

pro tento zám�r je Krajský ú�ad Moravskoslezského kraje.  

 

B I.2. Kapacita (rozsah) projektu 

P�edm�tem zám�ru „OC Odra“ je vytvo�ení nového obchodního centra Odra, které vznikne 

rekonstrukcí stávajících a p�ístavbou nových objekt� v prostoru stávajícího areálu Odra.  

Koncepce nového obchodního centra Odra p�edpokládá demolici objektu Spole�enského a 

kulturního domu, dále dilata�ního celku na pozemku 740/45 a odstran�ní ochoz�, venkovních 

ramp, schodiš� a dodate�n� budovaných vestaveb. Takto upravené prostranství umožní 

výstavbu nových �ástí "OC Odra", které bude ve svém d�sledku vytvá�et jeden kompaktní 

celek. Nové objekty tedy vzniknou na pozemcích p.�. 740/4, 740/45 a 740/47, 740/49, 

740/109, 740/110. 

Dle Územního plánu m�sta Ostravy jsou pozemky v p�edm�tné lokalit� ur�ené podle 

výhledového funk�ního využití jako „Ob�anská vybavenost“ a „Bydlení hromadné“, tudíž 

zám�r "OC Odra" je v souladu s Územním plánem m�sta Ostravy. 

 

                                                 
2a) § 45h a 45i zákona �. 114/1992 Sb., ve zn�ní zákona �. 218/2004 Sb. 
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Kapacita zám�ru "OC Odra" zahrnuje následující �ásti:  

Zastav�ná plocha: 

 - OC Odra   8 465 m2 

 - Parkovací d�m, vedení centra   3 729 m2  

Zpevn�né plochy: 

 - Venkovní parkovišt�   3387 m2  

 - Chodníky      9562 m2 

 - P�íjezdové komunikace    1254 m2 

Kapacita parkovacích ploch: 
- Venkovní parkovišt�    101 park. míst 

- Parkovací d�m – ve�ejná �ást   136 park. míst 

- Parkovací d�m – pronajímaná �ást  164 park. míst 

   
Rozložení ploch obchodního centra Odra se skládá z prodejních a provozních ploch: 

Prodejní plochy: 

Retaily  (= maloobchody)    5 436 m2 

Restaurace      1 564 m2 

Velkoobchod Hruška     1 613 m2 

Foyer       3 133 m2 

Provozní plochy (v�etn� chodeb):   1 556 m2 

 

Velkoobchod Hruška však není sou�ástí investi�ního zám�ru "OC Odra". V sou�asné dob� již 

je na lokalit� provozován a nebude zám�rem "OC Odra" dot�en. Je však a bude i do budoucna 

sou�ástí posuzovaného obchodního centra a bude dotvá�et obchodní nabídku v míst�.  

 

 

B I.3. Umíst�ní zám�ru (kraj, obec, katastrální území) 

NUTS II: Kraj Moravskoslezský 

Kraj: Moravskoslezský 

Obec: Statutární m�sto Ostrava 

KÚ: Výškovice u Ostravy  
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B I.4. Charakter zám�ru a možnost kumulace jeho vliv� s jinými zám�ry 

(realizovanými, p�ipravovanými, uvažovanými) 

Jedná se o dvoupodlažní novostavbu charakteru obchodního komplexu, který nahradí 

sou�asné spole�enské a obchodní centrum Odra v Ostrav� – Výškovicích. Jeho sou�ástí 

budou dva parkovací domy, které jsou projektovány jako �ty�podlažní v míst� sou�asného 

�ty�podlažního kulturního domu. Výškové �len�ní této �ásti sídlišt� Ostrava – Výškovice tak 

z�stane v podstat� zachováno.  

Sou�asné obchodní a spole�enské centrum ODRA bylo postaveno v 70-tých letech minulého 

století jako dopl�ující ob�anská vybavenost v rámci KBV (komplexní bytová výstavba) nov� 

vznikající sídelní �ásti Ostrava – Výškovice. Sou�asné centrum je tvo�eno n�kolika budovami 

propojenými venkovními koridory, terasami a schodišti. Jeho sou�ástí je velkoobchod 

Hruška, který není sou�ástí zám�ru "OC Odra" a bude provozován beze zm�ny i do 

budoucnosti. Sou�ástí obchodního centra Odra v sou�asném stavu je i objekt kulturního 

domu, který tvo�il kulturní zázemí pro p�ilehlou �ást sídlišt� Ostrava – Výškovice. Vzhledem 

k minimalizaci udržovacích prací, útlumu p�irozeného rozvoje tohoto obchodního a 

spole�enského centra, bez reakce na nové trendy a požadavky v obchodní oblasti, z�stalo toto 

obchodní a spole�enské centrum, jak po stránce estetické, tak po stránce životnosti stavebních 

konstrukcí poplatné dob� svého vzniku. Komunikace propojující jednotlivé objekty 

sou�asného obchodn�-spole�enského centra Odra jsou ve špatném technickém stavu. Nemalá 

�ást prostor obchodního a spole�enského centra dnes již neplní sv�j p�vodní ú�el a je 

prázdná. Kombinací t�chto faktor� dochází ke koncentraci nežádoucích spole�enských jev� 

na pom�rn� malém území, dotvá�ející již tak neut�šený vzhled obchodního centra Odra. 

Provoz kulturního domu byl ukon�en v roce 2007 a objekt je od té doby uzav�en a projevuje 

se postupn� jeho stavební devastace. Provoz mnoha prostor� byl p�em�n�n na nabídku 

ve�erního a no�ního života ve form� klub�, heren, pivnic a bar�. I na venkovním vzhledu 

t�chto provozoven je patrný nedostatek údržby a tím i cílové zam��ení na spole�enské vrstvy, 

kterým jsou jejich služby nabízeny. Pouze n�které prostory slouží pro spole�ensky žádoucí 

provozy, které jsou v blízkosti hust� osídlené bytové výstavby pot�ebné – nap�íklad pošta, 

prodejna potravin, prodejna knih, cukrárna, p�ípadn� další.  

Lokalita p�itom leží v centru sídlištní panelové zástavby s vysokou hustotou obyvatel, v dobré 

dostupnosti u �ty�proudé komunikace, který spojuje sídlišt� Ostrava – Výškovice s centrem 

m�sta, v dosahu tramvajových i autobusových linek MHD.  
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Velikost a umíst�ní zám�ru "OC Odra" však nem�že být konkurencí soust�edných 

velkonákupních center typu hypermarket�. Jeho funkce z�stane i po realizaci zám�ru "OC 

Odra" p�edevším lokální s nabídkou služeb pro každodenní život obyvatel bydlících 

v nejbližším okolí.  

Cílem rekonstrukce je tedy vytvo�ení nového, moderního obchodního a spole�enského centra 

dle sou�astných požadavk� kladených na objekty tohoto ú�elu, zahrnující restaurace, retaily 

(malé obch�dky), bankovní a poštovní služby, atd. Celková úprava venkovního prostranství, 

jak po stránce úpravy komunikací, výsadby zelen�, úpravy osv�tlení, atd. má za úkol zm�nit 

stávající neut�šené prost�edí do stavu, vyzývajícího kolemjdoucí k návšt�v� tohoto centra.  

Nedílnou sou�ástí t�chto úprav je pak vytvo�ení dostate�né kapacity venkovních parkovacích 

míst a krytého parkovacího domu.  

 

Svým umíst�ním navazuje investi�ní zám�r „OC Odra“ na obdobné objekty ob�anské 

vybavenosti na protilehlé stran� ulice Výškovická, kde jsou umíst�na zdravotnická za�ízení, 

drogerie a další provozy. Nedaleko se vyskytují objekty ob�anské vybavenosti charakteru 

restaurací (nap�íklad Racek), nejbližší lokální nákupní centrum se nalézá podél ulice 

Výškovická v Ostrav� – Záb�ehu ve vzdálenosti cca 2 km (obchodní komplex Kotva).  

Kumulace vliv� s t�mito obchodními centry se nep�edpokládá, naproti tomu je zám�r "OC 

Odra" zam��en na dopln�ní služeb, v dané lokalit�, které nejsou v p�ší vzdálenosti v sou�asné 

dob� k dispozici. P�ebudování prostoru sou�asného obchodn� – spole�enského centra Odra do 

podoby nového komplexu reflektuje i zvýšený stupe� motorizace, nebo� v hust� osídlené �ásti 

Ostrava – Výškovice s výstavbou vysokopodlažních panelových dom� se citeln� projevuje 

nedostatek parkovacích míst. Projektovaná parkovací kapacita zám�ru "OC Odra" poskytne 

parkovací zázemí pro návšt�vníky a uživatele zám�ru "OC Odra" i obyvatele okolních 

obytných dom�.  

 

B I.5. Zd�vodn�ní pot�eby zám�ru a jeho umíst�ní  

(v�etn� p�ehledu zvažovaných variant a hlavních d�vod� i z hlediska ŽP pro jejich výb�r, 

resp. odmítnutí) 

Pot�eba zám�ru vyplývá ze sou�asného charakteru neudržovaného obchodn� – spole�enského 

centra Odra, spektra nabídky služeb, které jsou v sou�asné dob� poskytovány a p�edstavují 

podmínky pro koncentraci nežádoucích spole�enských jev� a z nedostatku vhodných prostor 
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pro provozování obchodních a spole�enských aktivit, které se v p�ší vzdálenosti od této 

sídlištní �tvrti s koncentrovaným osídlením nevyskytují. Umíst�ní zám�ru je dáno lokalizací 

sou�asného obchodn� – spole�enského centra Odra, které bylo vybudováno v rámci KBV 

jako sou�ást spole�enské infrastruktury sídlišt�.  

Lokalitní varianty �ešení nejsou rozvíjeny, nebo� zám�r "OC Odra" je situován z v�tší �ásti na 

pozemcích investora (�áste�n� na pozemcích Statutárního m�sta Ostravy) v míst�, které je 

Územním plánem m�sta Ostravy ur�eno k pln�ní funkce ob�anské vybavenosti. Varianty 

stavebního �ešení zám�ru "OC Odra" byly hodnoceny již v pr�b�hu p�ípravných prací na 

hodnocení vliv� zám�ru na životní prost�edí a podle požadavk� na dodržení imisních a 

hlukových parametr� v místech nejbližších objekt� pro trvalé bydlení i pro objekty s jinými 

spole�enskými funkcemi (nap�íklad objekt školní jídelny) byl projekt zám�ru "OC Odra" 

upravován do výsledné varianty, která je považována za variantu optimalizovanou. Nulová 

varianta – tedy varianta bez �innosti p�edstavuje prolongaci sou�asného trendu vývoje 

stávajícího obchodn� – spole�enského centra Odra a jeho postupnou stavební i spole�enskou 

devastaci, která p�edstavuje kumulaci rizik zdravotních i sociálních. Stávající stav obchodn� – 

spole�enského centra Odra p�edstavuje také estetické znehodnocení této �ásti sídlišt� Ostrava 

– Výškovice a realizace zám�ru "OC Odra" umožní využití potenciálu pro ekonomickou, 

spole�enskou i estetickou funkci, kterou obchodní centrum uprost�ed lokálního sídlištního 

celku m�že tvo�it v souladu se sou�asnými p�edstavami o nabídce bezpe�ného a kulturního a 

esteticky hodnotného objektu s celospole�enskou funkcí ob�asné vybavenosti.   

  

B I.6. Stru�ný popis technického a technologického �ešení zám�ru 

Investi�ní zám�r „OC Odra“ je projektován jako novostavba typu stavby založené na 

skeletových prefabrikovaných pilí�ích 400x400mm s osovými vzdálenostmi 7200 x 6000mm. 

Na tento systém budou aplikovány stropní a obvodové panely. Stavba bude dvoupodlažní, 

nepodsklepená, s pot�ebnou technickou infrastrukturou. Sou�ástí zám�ru "OC Odra" je 

parkovací d�m tvo�ený ze dvou �ástí (n�kdy se proto ozna�ují jako parkovací domy) 

vystav�né na podklad� železobetonových kruhových sloup� s osovou vzdáleností 7500x7500 

mm a 7500x5000mm, stropy budou tvo�eny p�edpjatými betonovými panely. Parkovací d�m 

kapacity 300 parkovacích stání je projektován celkem jako �ty�podlažní, typu otev�eného 

skeletu se zábradlím z tahokovu. Tento parkovací d�m bude tvo�en dv�ma �ástmi se 

samostatnými vjezdy s kapacitou 136 a 164 parkovacích míst. Další infrastruktura p�edstavuje 

venkovní parkovací stání, propojovací chodby a venkovní koridory. V "OC Odra" budou 
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umíst�ny provozovny služeb, banky, stravovacího za�ízení, ob�erstvení a obchodní 

provozovny – butiky, retaily, p�ípadn� další. V sou�asném areálu obchodn� - spole�enského 

centra Odra je umíst�na prodejna Hruška, její objekt není a nebude zám�rem "OC Odra" 

dot�en a není jeho sou�ástí. Tato prodejna bude beze zm�ny pokra�ovat ve své sou�asném 

�innosti jako sou�ást budoucího "OC Odra" po jeho kompletní stavební rekonstrukci.  

Projekt "OC Odra" po�ítá s tém�� kompletní demolicí stávajícího obchodn� – spole�enského 

centra Odra v�etn� objektu restaurace Jižanka a uzav�eného Kulturního domu a jejich 

náhradou za novostavbu "OC Odra", sou�ástí tohoto projektu je i dobudování dopravní 

infrastruktury, dopln�ní chyb�jících parkovacích ploch v oblasti Ostrava – Výškovice a 

zlepšení dostupnosti vysokopodlažních obytných panelových dom� v okolí zám�ru "OC 

Odra" pro dopravní obslužnost.  

Navrhovaná novostavba je stavbou trvalou, její ú�el z�stane ve srovnání se sou�asným 

objektem zachován – objekty ob�anského vybavení. Napojení stavby na dopravní 

infrastrukturu vyššího �ádu bude �ešeno sjezdem z ulice Výškovická pro vjezd do 

zásobovacího dvora a parkovacích dom� i vjezd na povrchové parkovišt�.  

Napojení stavby na technickou infrastrukturu bude zajišt�no pomocí stávajících inženýrských 

sítí, které jsou do plochy stávajícího areálu obchodn� – spole�enského centra Odra vyvedeny, 

p�ípadn� jsou vedeny v jeho bezprost�edním okolí a zásobují stávající objekty ob�anské 

vybavenosti a objekty pro hromadné bydlení.  

 

Obecná charakteristika 

V zastav�né �ásti katastrálního území Výškovice u Ostravy, v p�ímé návaznosti na ulici 

Výškovickou se dnes nachází dožívající areál obchodního a kulturního centra Odra 

vystav�ného v 70 letech minulého století. Tento areál, který je p�edm�tem této dokumentace, 

se dnes skládá z n�kolika objektu, které jsou vzájemn� propojený pomocí otev�ených 

venkovních vyrovnávacích schodiš� a ochoz�. Stávající areál se skládá z Domu služeb 

umíst�ném na p.�. 740/43, velkoobchodu Hruška umíst�ném na p.�. 740/111, 740/112, 

740/44, 740/45 a Spole�enského a kulturního domu umíst�ného na p.�. 740/47. Tyto t�i 

základní objekty jsou propojeny schodišti, ochozy a rampami umíst�nými na p.�. 740/68, 

740/109.  

Cílem zám�ru "OC Odra" je vytvo�ení nového obchodního centra Odra, které vznikne 

rekonstrukcí stávajících a p�ístavbou nových objekt� v prostoru stávajícího obchodn� – 

spole�enského areálu Odra.  Koncepce nového obchodního centra Odra p�edpokládá demolici 
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objektu Spole�enského a kulturního domu, dále dilata�ního celku na pozemku 740/45 a 

odstran�ní ochoz�, venkovních ramp, schodiš� a dodate�n� budovaných vestaveb. Takto 

upravené prostranství umožní výstavbu nových �ástí Obchodního centra Odra, které bude ve 

svém d�sledku vytvá�et jeden kompaktní celek. Nové objekty tedy vzniknou na pozemcích 

p.�. 740/4, 740/45 a 740/47, 740/49, 740/109, 740/110. 

 

Popis objektu 

Zám�r "OC Odra" bude objektov� �len�n následujícím zp�sobem:  

SO 01 – demolice a bourací práce 

SO 02 – Obchodní centrum Odra 

SO 03 – parkovací d�m 

SO 04 – zpevn�né plochy a p�íjezdové komunikace 

SO 05 – venkovní kanalizace a p�eložky 

SO 06 – p�ípojka vody 

SO 07 – p�ípojka elektro NN, p�eložka NN 

SO 08 – p�ípojka elektro VN, p�eložka VN, trafostanice 

SO 09 – ve�ejné osv�tlení 

SO 10 – p�eložka sítí DPO, a.s. 

SO 11 – p�ípojka tepelných sítí  

SO 12 – p�eložka tepelných sítí 

SO 14 – úpravy telekomunika�ních studní a p�ípojka Telefónica O2 

SO 15 – p�eložka UPC �eská republika 

SO 16 – zrušení stávající p�ípojky plynu 

 

SO 01 – demolice a bourací práce 

Bourací a demoli�ní práce budou provedeny jako nutný první krok p�i realizaci zám�ru "OC 

Odra". Koncepce nového obchodního centra Odra p�edpokládá demolici objektu 

Spole�enského a kulturního domu, dále dilata�ního celku na pozemku 740/45 a odstran�ní 

ochoz�, venkovních ramp, schodiš� a dodate�n� budovaných vestaveb, vyjma �ásti skeletové 

konstrukce na pozemku 740/89 a 740/90 a vestavby pod ní. K této �ásti bude nutno zajistit 

p�ístup a vybudovat novou p�ístupovou chodbu. Tato bude po jejím vybudování sloužit jako 

definitivní, stavebn� chrán�ná p�ístupová cesta po celou dobu výstavby i po jejím dokon�ení.  
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Demolice bude provedena pomocí dvou bouracích stavebních stroj�, které naruší stávající 

objekt obchodn� – spole�enského centra Odra. Poté bude demoli�ní materiál pomocí 

naklada�� naložen na nákladní automobily a odvezen subjektem s p�íslušným oprávn�ním na 

skládku s p�íslušným stupn�m zabezpe�ení.  

V této fázi bude vytvo�ena p�ístupová stavební komunikace na plochu zám�ru "OC Odra". 

Zne�išt�ná technika bude p�ed vjezdem na ve�ejné komunikace o�išt�na ost�ikem vodou. 

V pr�b�hu demolice bude zajišt�na ochrana stávajícího objektu Hruška a zajišt�ní jeho 

dostupnosti, aby nebyl jeho provoz p�erušen. Stejn� bude zajišt�na ochrana vegetace v okolí 

zám�ru "OC Odra", aby nedošlo k jejímu poškození stavebním provozem. Staveništ� bude 

ohrazeno z d�vodu bezpe�nosti okolních obyvatel i z d�vodu omezení vliv� prašnosti a 

hlu�nosti v okolních objektech.  

 

Stavební provoz v období demolice a výstavby p�edpokládá:  

P�edpokládaná délka provád�ní demoli�ních prací je 3 m�síce, na ni bude navazovat vlastní 

výstavba "OC Odra". 

P�edpokládaný objem zeminy                                                                                 cca 2 150 m3 

P�edpokládaný objem stavební suti                                                                        cca 55000 m3 

P�edpokládaná hmotnost p�esunutého materiálu                                                        cca 37000 t 

Po�et jízd nákladních automobil�/den pro odvoz suti 43/den 

Po�et jízd nákladních automobil� (demolice a stavební provoz)                                      50 /den 

Po�et jízd nákladních automobil� celkem (pro stavbu) 4000 

 

SO 02 – Obchodní centrum Odra 

Objekty obchodního centra budou vystav�ny v návaznosti na stávající objekt velkoprodejny 

Hruška, který není sou�ástí zám�ru "OC Odra".  

Objekty obchodní �ásti "OC Odra" budou sloužit pro umíst�ní prodejních provozoven, 

restaurace, kasina, provozoven bankovnictví, pošty, drobných provozoven, retail� a butik� a 

budou dopl�ovat nabídku obchodních služeb jiných provozoven – nap�íklad stávající 

prodejny Hruška. "OC Odra" nebude konkuren�ním podnikem pro jiné areály typu 

hypermarket�, ale bude nabízet obchodní služby dostupné v menší mí�e, avšak v p�ším 

dosahu u místa bydlišt� v zástavb� s hromadným bydlením m�stské �ásti Ostrava – 

Výškovice.  

Stavebn� bude objekt tvo�en prefabrikovanou železobetonovou konstrukcí s pilí�i 400x400 

mm, které budou spojeny pr�vlaky a osazeny stropními panely. Vertikální p�í�ky a vn�jší 
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oplášt�ní budovy bude provedeno pomocí sendvi�ových panel� s p�íslušnou tepelnou a 

hlukovou izolací s oboustranným oplášt�ním. Vnit�ní p�í�ky budou provedeny cihlovou nebo 

prefabrikátovou vyzdívkou s povrchovou úpravou s vyhovujícími vlastnostmi po stránce 

hygienické i po stránce estetiky a údržby – nap�íklad pomocí sádrokartonu, keramických 

obklad� apod. St�echa objektu bude plochá, jednopláš�ová, s vnit�ními deš�ovými vpust�mi a 

hydroizola�ní krytinou typu Firestone. V centrální �ásti st�echy bude vytvo�eno ploché 

zasklení (sv�tlík) o ploše 900 m2.  

Výstavba bude provedena v návaznosti na polohu objektu velkoprodejny Hruška, která bude 

integrovanou sou�ástí "OC Odra" s možností volného p�ístupu, propojená pomocí otev�ených 

teras a koridor�.  

Provoz "OC Odra" se p�edpokládá po dobu 300 dn�/rok. Stávající objekt je pln� napojen na 

technickou infrastrukturu a ve vzdálenosti do 10m vedou podél objektu veškeré ve�ejné sít�. 

V stávajícím objektu Domu služeb se nachází trafostanice a p�edávací stanice tepla. Tyto 

celky budou v novém objektu zajišt�ny a budou osazeny novou technologií s p�íslušnou 

kapacitou pro provoz zám�ru "OC Odra" – jedná se o další SO.  Sou�ástí obchodní �ásti "OC 

Odra" je proto i zajišt�ní prostor� pro energetiku, vybavení technologií vzduchotechniky, 

vytáp�ní a dodávky chladu pro �innost jednotlivých provozoven zám�ru "OC Odra". 

V rámci výstavby nového obchodního centra dojde k vým�n� tém�� všech p�ípojek 

technických sítí, se zám�rem napojení do stávajících napojovacích bod�, které se v sídelní 

zón� Ostrava – Výškovice vyskytují. 

 

SO 03 – parkovací d�m 

Parkovací d�m bude tvo�en dv�ma �ástmi se samostatnými vjezdy, které budou komunika�n� 

napojeny na pr�jezd venkovním parkovišt�m i na pr�jezd zásobovacím dvorem p�ímo z ulice 

Výškovická.  

Parkovací d�m bude mít kapacitu 136 stání (ve�ejná �ást) a 164 parkovacích stání 

(pronajímatelná �ást). Parkovací d�m bude �ty�podlažní objekt s rovnou st�echou, který bude 

vystav�n p�ibližn� v p�dorysu sou�asného kulturního domu Odra. Jeho konstrukce bude 

založena na kruhových železobetonových sloupech s osovou vzdáleností 7500x7500mm a 

7500x5000mm, vodorovné plochy (stropy a podlahy) budou tvo�eny z p�edpjatého betonu 

panely Spirolllo tl. 250mm. Stavba bude tvo�ena jako otev�ená, skeletová, vn�jší st�ny 

parkovacího domu budou tvo�eny z neúplných cihlových a panelových p�í�ek a z tahokovu, 

který bude využit ve form� zábradlí a ochranného pletiva. 
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SO 04 – zpevn�né plochy a p�íjezdové komunikace 

Zpevn�né plochy a p�íjezdové komunikace budou tvo�it vn�jší otev�ené koridory a terasy pro 

p�ístup k jednotlivým provozovnám a k prodejn� Hruška, propojení obou poschodí pomocí 

schodiš� (p�ší propojení v obou podlažích) a plochy pro zajišt�ní p�íjezdu k "OC Odra" a 

venkovní parkovací plochy podél p�íjezdových komunikací. Sou�ástí komunika�ního systém 

bude i zajišt�ní zásobovacího dvora v blízkosti sou�asné prodejny Hruška a vytvo�ení 

p�íjezdových cest k parkovacímu domu.  

P�ší komunikace a zpevn�né plochy budou provedeny z betonového podkladu s keramickou 

protiskluzovou krytinou odolnou v��i mrazu a pov�trnostním vliv�m, p�ípadn� zámkovou 

dlažbou. Jejich integrovanou sou�ástí bude i navigace pro osoby s hendikepem zraku a 

zajišt�ní bezbariérových vstup� a p�echod� mezi podlažími pro osoby se sníženou 

pohyblivostí.  

P�íjezdové komunikace pro provoz osobních automobil� budou provedeny z litého asfaltu 

položeného na zhutn�ných vrstvách št�rku a št�rkopísku. Budou lemovány parkovacími místy 

s p�í�ným stáním v po�tu 101 stání. Jejich rozmíst�ní a po�et byl upraven v pr�b�hu p�ípravy 

projektu tak, aby byly zajišt�ny požadavky pro ochranu ve�ejného zdraví. Projektovaný po�et 

a rozmíst�ní parkovacích míst je již optimalizovaným stavem, který omezil vlivy 

o�ekávaného provozu na realizovatelné minimum a pot�ebný stupe� ochrany ve�ejného 

zdraví.  

 

SO 05 – venkovní kanalizace a p�eložky 

Odkanalizování areálu bude systémem oddílné kanalizace do deš�ové a splaškové kanalizace 

ve správ� OVAK a.s. Deš�ová kanalizace bude zaúst�na p�es dva výústní objekty (Srbská I a 

Srbská II) do Výškovického potoka, jehož správcem je OVAK a.s. Deš�ové vody se st�ech a 

zpevn�ných ploch budou napojeny do ve�ejné deš�ové kanalizace DN 300, DN 400 a DN 500 

situované na severní, východní a západní stran� areálu. Na deš�ové kanalizaci z parkoviš� 

budou osazeny odlu�ova�e lehkých kapalin (OLK). Tyto jsou navrženy jako havarijní za�ízení 

pro zachycení ropných látek v p�ípad� nep�edvídatelných havarijních situací.  

 Splaškové odpadní vody budou svedeny do ve�ejné splaškové kanalizace situované kolem 

celého areálu.  Kanalizace je následn� zaúst�na do sb�ra�e „D12“, který odvádí odpadní vody 

na Ú�OV. Odvod splaškových odpadních vod z areálu bude nov� vybudovanými 

kanaliza�ními p�ípojkami do ve�ejné splaškové kanalizace DN 300 ve správ� OVAK a.s. 

situované kolem areálu Odra. Splaškové vody se zvýšeným obsahem tuk� z provozu 
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restaurace budou p�ed�išt�ny v lapáku tuk�, kdy na p�ípojce bude osazen lapák tuk�. Stavba 

parkovacího tabletu si vyžádá p�eložky �ástí deš�ové kanalizace DN 300 a splaškové 

kanalizace DN 300, které jsou ve správ� OVAK a.s. 

Stavba si vyžádá p�eložku deš�ové a splaškové kanalizace v míst� kolize s plánovaným 

parkovacím domem.  

 

SO 06 – p�ípojka vody 

Obchodní centrum bude zásobováno pitnou a požární vodou z ve�ejného vodovodu ve správ� 

OVAK a.s. Zásobování objektu bude p�ípojkou PE D 90 vysazenou nov� z ve�ejného �adu 

PVC DN150 vedoucího podél komunikace na severní stran� obchodního centra. P�ípojka PE 

D90 – SDR11 – PE100 délky 28,50 m bude p�ivedena do technické místnosti, kde bude 

osazena vodom�rná sestava. 

Stávající �ad PVC DN100 vysazený z litinového vodovodu DN 500 situovaného v zeleném 

páse podél ul. Výškovická bude ukon�en nadzemním hydrantem DN100 – délka �adu 10 m. 

Z tohoto �adu bude vysazena p�ípojka pro zásobování obchodu Hruška  - PE cca D 63 (profil 

bude up�esn�n v dalším stupni na základ� výpo�tu dle vybavení). M��ení spot�eby vody bude 

uvnit� objektu. Stávající vodovodní �ad od nového hydrantu po obchod Hruška bude vy�azen 

z provozu.   

 

SO 07 – p�ípojka elektro NN, p�eložka NN 

Sou�asn� s p�ípojkou VN budou provedeny nové p�ípojky  NN, které povedou ze stávající 

trafostanice, a to pro napojení objektu velkoobchodu Hruška (p.�. 740/46), který bude 

samostatným subjektem  v rámci nového obchodního centra, a v sou�asné dob� je tímto 

zp�sobem p�ipojen, a dále jako záložní vedení pro objekt školní jídelny (p.�. 740/46), které je 

nutno provézt jako náhrada za rušené vedení  

 

SO 08 – p�ípojka elektro VN, p�eložka VN, trafostanice 

Vzhledem k navýšení p�íkonu elektrické energie pro nov� budované obchodní centrum ve 

srovnání s pot�ebou energie stávajícího obchodn� – spole�enského centra Odra bude pro ú�ely 

tohoto centra v prostoru parkovacího domu nov� vybudována trafostanice, která bude 

v majetku investora stavby. Pro p�ipojení této trafostanice bude nutno vybudovat p�ípojku 

VN, jejímž zhotovitelem bude spole�nost �EZ, a.s.  
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SO 09 – ve�ejné osv�tlení 

Vzhledem k celkovým úpravám zpevn�ných ploch a p�ístavb� areálu OC Odra bude p�evážná 

�ást vedení VO odstran�na. V rámci stavebních úprav bude beze zm�n zachováno osv�tlení 

ulice Výškovická. Tém�� zachováno bude rovn�ž osv�tlení na p�íjezdové komunikaci k „OC 

Odra“. Toto však bude nov� napojeno p�es nový rozvad�� VO na stávající sí� VO v blízkosti 

bytového domu �.p. 740/41. Zcela nov� bude z tohoto rozvad��e provedena také trasa sm�rem 

k parkovacímu domu, která bude p�ipojena na stávající sí� VO za tímto objektem. Na �elní 

fasád� bude v míst� stávajícího podchodu provedena nová trasa VO, která bude p�isv�tlovat 

podchod a nejbližší okolí.  

Vnit�ní osv�tlení zásobovacího dvora bude zrušeno. Lampy VO budou �áste�n� zachovány a 

�áste�n� dopln�ny novými. P�echody pro chodce budou osv�tleny nízkými sloupkovými 

lampami.  

 

SO 10 – p�eložka sítí DPO, a.s. 

Stavební objekt �eší p�emíst�ní stávajícího jízdenkového automatu dopravního podniku 

Ostrava, který se nachází v zájmovém území. Vzhledem k úpravám zpevn�ných ploch bude 

tento automat p�emíst�n o cca 1,5 m sm�rem k objektu budoucího „OC Odra“. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o zkrácení stávajícího vedení, není nutno �ešit nové napojení tohoto SO. 

 

SO 11 – p�ípojka tepelných sítí  

Zp�sob p�ipojení a �ešení vytáp�ní nového obchodního centra z�stane stávající. 

Poskytovatelem tepla bude spole�nost Dalkia �eská republika a.s., která je rovn�ž vlastníkem 

p�edávací stanice v �ešeném objektu. V rámci stavebních úprav bude nutno provést novou 

teplovodní p�ípojku (SO -11) z p�edávací stanice do objektu stávající školní jídelny (p.�. 

740/46) a p�ípojku pro objekt Velkoobchodu Hruška (p.�. 740/46), který bude samostatným 

subjektem  v rámci nového obchodního centra.  

 

SO 12 – p�eložka tepelných sítí 

V rámci úprav ve stávající p�edávací stanici a p�edpokladu zmenšení technologie provedena 

p�eložka �ásti teplovodního vedení ( SO- 12), která by jinak byla situována pod nov� 

budovanými retaily. 
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SO13 – Terénní a sadové úpravy 

V rámci bouracích prací bude nutno odstranit vyzna�ené listnaté a jehli�naté stromy a vybrané 

ke�e, které brání ve výstavb� nového objektu OC Odra. Po provedení drobných terénních 

úprav bude provedena nová výsadba zelen� a zatravn�ní. Podél ulice Výškovická, která je 

dnes v oblasti mimo dosah zám�ru "OC Odra" lemována lípovou alejí, budou dosazeny lípy, 

na ostatním prostranství se p�edpokládá výsadba javor�. Nová výsadba bude provedena 

s ohledem na ochranná pásma inženýrských sítí. V místech se zpevn�nou plochou, kde se 

p�edpokládá nová výsadba, bude zele� osazena v kv�tnících, které budou dotvá�et m�stský 

mobiliá�. Travnaté plochy dot�ené stavebními pracemi, pop�. p�vodn� zpevn�né plochy, které 

budou m�n�ny na travnaté, budou nov� zatravn�ny. 

 

SO 14 – úpravy telekomunika�ních studní a p�ípojka Telefónica O2 

P�ipojení objektu k  telekomunika�ní síti bude prost�ednictvím stávajícího p�ípojného místa 

umíst�ného na fasád� stávajícího st�ediska služeb (SB 613).  

 

SO 15 – p�eložka UPC �eská republika 

V rámci budování nových objekt� (parkovací d�m) bude nutno provést p�eložení stávajícího 

podzemního vedení ve�ejné komunika�ní sít� spole�nosti UPC �eská Republika, a.s. V míst� 

nov� budovaných nájezdových ramp parkovacího domu bude vedení rozpojeno a propojení 

t�chto bod� bude nov� vedeno po obvodu parkovacího domu a dále až do stávajícího 

p�ípojného místa objektu školní družiny  ( p.�. 740/46). 

 

SO 16 – zrušení stávající p�ípojky plynu 

V rámci stavebních úprav dojde ke zrušení stávající p�ípojky plynu pro objekt na p.�. 740/45.  

 

Ostatní úpravy: 

V rámci budování nových zpevn�ných ploch bude nutno provést úpravu výškového umíst�ní 

vstupních a povrchových znak� jednotlivých inženýrských sítí. 

 

Provoz objektu 

Objekt bude zajiš�ovat p�edevším pot�ebné ob�anské administrativní služby (banka, pošta, 

p�ípadn� další), obchodní, restaura�ní a stravovací služby a provoz kasina.  
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Z hlediska provozu je objekt "OC Odra" samostatnou jednotkou se všemi provozními a 

podporujícími provozy. Jeho samostatnou sou�ástí bude i do budoucna prodejna Hruška, 

který bude však veden jako samostatný subjekt v rámci komplexního provozu "OC Odra".   

Objekty "OC Odra" i provozovna Hruška budou p�ístupné p�es otev�enou terasu, vybavenou 

pro imobilní spoluob�any bezbariérovým p�ístupem. Pomocí t�chto koridor� budou 

provozovny obou podlaží "OC Odra" propojeny na venkovní parkovací plochy, objekt 

parkovacího domu i na blízkou zástavku MHD na ulici Výškovická. Dopravní napojení bude 

zajišt�no na ulici Výškovická p�ed zásobovací dv�r a p�es místní komunikaci, která bude 

p�ipojena na venkovní parkovišt� "OC Odra" ve dvou bodech.  

Tuhé odpady budou v pr�b�hu provozu "OC Odra" tvo�eny p�edevším odpadními obaly 

z dodaných výrobk� a komunálními odpady z provozu kuchyn� a pobytu návšt�vník� areálu 

"OC Odra". Venkovní prostory "OC Odra" budou upraveny k odpo�inku a posezení 

návšt�vník� a k provozování spole�enských aktivit – shromaž�ování, pouli�ní produkce, hry 

d�tí apod. Ozelen�ní a estetizace "OC Odra" bude provedena v prostoru venkovních koridor� 

a podél p�í�ných parkovacích stání v okolí obchodního objektu "OC Odra", vzhledem 

k charakteru okolní vysokopodlažní obytné zástavby bude vhodné i ozelen�ní st�ešních 

prostor�. Projekt "OC Odra" po�ítá s výsadbou okrasných d�evin a sada�ským využitím travní 

plochy podél ulice Výškovická. Sou�asná zele� v okolí "OC Odra", která se na parcele 

vyskytuje, bude p�ed zahájením stavebních prací odstran�na. Jedná se o zele�, která se 

vyskytuje v prostoru v rozporu s platnými p�edpisy v ochranných pásmech inženýrských sítí, 

celkov� se jedná o cca 10 strom� vysazených na travní ploše v okolí sou�asného obchodn� – 

spole�enského centra Odra a o cca 30m2 porostu ke�� vysazených bez sada�ského projektu. 

Další likvidovanou zelení budou ke�e, které rostou v betonových korytech na okraji 

sou�asných teras a které jsou pln� závislé na zahradnické pé�i a údržb�. 

 

B I.7. P�edpokládaný termín zahájení realizace projektu a jeho dokon�ení   

Zahájení – leden 2010  

Ukon�ení stavby investi�ního zám�ru „OC Odra“ – duben 2011 

 

B I.8. Vý�et dot�ených územn� samosprávných celk�  

Kraj: Moravskoslezský 
Obec: Statutární m�sto Ostrava 
KÚ: Výškovice u Ostravy 
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B I.9. Vý�et navazujících správních rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a 

správních ú�ad�, které budou toto rozhodnutí vydávat 

V souladu s platnou legislativou budou probíhat tato základní �ízení: 

1. �ízení o umíst�ní stavby ve smyslu stavebního zákona  

2. Stavební �ízení podle § 60 a násl. zákona �íslo  50/1976 Sb. (stavební zákon), s použitím 

a respektováním ustanovení § 109 a násl. zákona �íslo 183/20906 Sb. o územním 

plánování a stavebním �ádu (stavební zákon) 

	ízení o vydání územního rozhodnutí je do zna�né míry ovlivn�no sou�asnou situací na 

lokalit�, nebo� zám�r "OC Odra" p�edstavuje náhradu stávajícího obchodn� – spole�enského 

centra, zm�nu dokon�ené stavby a p�ístavbu v ploše, která je pro objekty tohoto druhu 

vymezena Územním plánem m�sta Ostravy.  

Samostatn� budou probíhat �ízení o p�ipojení na zdroje energií (teplo, elekt�ina) a vody (pitná 

a odpadní voda) s p�íslušnými provozovateli. Další �ízení budou probíhat ve v�ci zprovozn�ní 

jednotlivých objekt� pro nabídku služeb s kompetentními orgány v�etn� orgánu ochrany 

ve�ejného zdraví.  

P�íslušnost je dána stavebnímu ú�adu m�sta Ostrava a Krajské hygienické stanici v Ostrav�, 

územní pracovišt� Ostrava. 

 

B I.10. Investi�ní rozsah akce 

Cca 400 mil. K� bez DPH 

 

B II. Údaje o vstupech 

B II.1. P�da a její zábor 

Investi�ní zám�r „OC Odra“ se dotkne parcel v katastru obce Ostrava, katastrální území 

Výškovice u Ostravy, jejich ozna�ení je uvedeno v tabulce �. 1. Na t�chto parcelách dojde 

k demolici a výstavb� nových objekt� ob�anského vybavení, parkovacích dom� i dalších 

zpevn�ných ploch.  

 

 



Skácel A., 2009: Obchodní centrum Odra, Oznámení dle p�ílohy �. 3 zák. �. 100/2001 Sb. str. 20 z 82 

Tab. �. 1: Dot�ené parcely zám�rem „OC Odra“  

Parcelní  Vlastnické právo Vým�ra  Budova  Druh Investi�ní 

�íslo   ( v m2 ) 

na 

parcele pozemku zám�r 

            

740/42 3E Projekt a.s. 632 �.p. 550 Zastav�ná plocha a nádvo�í 

Odstran�ní 2.NP, výstavba 

nového 2.NP + rekonstrukce 

740/43 3E Projekt a.s. 960 �.p. 765 Zastav�ná plocha a nádvo�í 

Odstran�ní 2.NP, výstavba 

nového 2.NP + rekonstrukce 

740/45 3E Projekt a.s. 600 �.p. 638 Zastav�ná plocha a nádvo�í Demolice, nová výstavba 

740/47 3E Projekt a.s. 832 �.p. 640 Zastav�ná plocha a nádvo�í Demolice, nová výstavba 

740/68 3E Projekt a.s. 1772  - Ostatní plocha 

Demolice ochoz� a schodiš�, nová 

výstavba 

740/79 3E Projekt a.s. 472  -  Ostatní plocha 

Nová výstavba, rekonstrukce 

zpevn�ných ploch 

740/90 3E Projekt a.s. 38 bez �.p. Zastav�ná plocha a nádvo�í Demolice, nová výstavba 

740/109 3E Projekt a.s. 509  - Ostatní plocha Nová výstavba 

740/110 3E Projekt a.s. 1217  - Ostatní plocha Nová výstavba 

740/111 3E Projekt a.s. 91 �.p. 767 Zastav�ná plocha a nádvo�í Demolice, nová výstavba 

740/112 3E Projekt a.s. 99 �.p. 767 Zastav�ná plocha a nádvo�í Demolice, nová výstavba 

740/46  SM Ostrava  2209   �.p. 440 Zastav�ná plocha a nádvo�í 

Bez úprav, pouze dopojení 

p�eložek 

740/44 Hruška, spol. s r.o. 3109 �.p. 608 Zastav�ná plocha a nádvo�í 

Rekonstrukce - velkoobchod 

Hruška 

740/69 Hruška, spol. s r.o. 465  - Ostatní plocha Rekonstrukce zpevn�ných ploch 

740/89 Hruška, spol. s r.o. 6 bez �.p. Zastav�ná plocha a nádvo�í Demolice, nová výstavba 

  740/4 SM Ostrava 132624  - Ostatní plocha Nová parkovišt�, parkovací d�m 

740/48 SM Ostrava 7735  - Ostatní plocha P�eložky, p�ípojky 

740/49 SM Ostrava 7699  - Ostatní plocha Nová parkovišt� 

740/80 SM Ostrava 410  - Ostatní plocha Rekonstrukce zpevn�ných ploch 

 

Na dot�ené lokalit� v m�stské �ásti Ostrava – Výškovice se jedná vesm�s o plochu pozemk�, 

které jsou již v sou�asné dob� využívány je stejnému ú�elu, v sousedství jsou postaveny 

panelové domy pro bydlení hromadné. Nároky na plochy pro liniové stavby (p�ívod pitné 

vody, kanalizace, plynu, elekt�iny) nejsou stanoveny, pot�ebné inženýrské sít� jsou na dot�ené 

parcely již p�ivedeny.  

Realizace investi�ního zám�ru „OC Odra“ nep�edpokládá zm�nu sou�asného užívání 

dot�ených ploch, nepo�ítá se se záborem ZPF ani PUPFL.  
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B II.2. Voda, její spot�eba a odb�r 

Technický provoz zám�ru p�edpokládá pouze spot�ebu pitné vody pro ú�ely provozu 

provozoven a stravovacích za�ízení a odpovídajícího sociálního zázemí. 

 

P�i realizaci zám�ru „OC Odra“ bude využit stávající zdroj pitné vody, kterým je vodovodní 

p�ivad�� provozovaný spole�ností OVAK, a.s. (Ostravské vodárny a kanalizace). Tento zdroj 

pivní vody zásobuje stávající prostory obchodních a spole�enského st�ediska Odra i okolní 

bytovou zástavbu a jeho kapacita je dimenzována pro KBV (komplexní bytová výstavba) 

z doby výstavby sídlišt� Ostrava – Výškovice, která po�ítala i se spot�ebou pitné vody pro 

ob�anskou vybavenost. Je nutno se zmínit, že od 70. tých let minulého století se spot�eba 

pitné vody v domácnostech i podnicích podstatn� snížila a kapacitní rezerva vodovodu je 

proto pro zám�ru "OC Odra" dostate�ná. Napojení parcel na vodovodní sí� je již provedeno, 

zám�rem "OC Odra" bude proveden pouze rozvod pitné vody do jednotlivých provozoven a 

prostor. Napojení "OC Odra" bude zajišt�no dv�ma p�ípojkami (na západní a na severní 

stran� areálu). 

Kvalita vody ve vodovodu OVAK je centráln� �ízena a kontrolována a odpovídá p�íslušným 

právním normám. Sou�ástí vodovodních rozvod� na sídlišti Ostrava – Výškovice je i rozvod 

teplé vody, který bude využíván i b�hem provozu zám�ru "OC Odra".  

 

Projektovaná bilance spot�eby pitné vody odpovídá 300 provozním dn�m a je následující: 

Ro�ní pot�eba vody 

prodejny   176 zam�stnanc�     po 16 m3/zam�stnance*rok  2816 m3/rok 

restaurace   327 návšt�vník�/den po 12 m3/návš�. * rok            3924 m3/rok 

  12 zam�stnanc� po 30 m3/zam�stnance*rok     360 m3/rok 

Ro�ní pot�eba vody celkem          7100m3/rok

  

Denní pot�eba vody 

Zam�stnanci 

 -prodava�i   160 os po 60l/os*den   9 600 l/den 

 -správa OC - THP      3 os po 60l/os*den     180 l/den 

 -bezpe�nostní služba      5 os po 60l/os*den     300 l/den 
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 -úklidová služba      6 os po 300l/os*den   1 800 l/den 

 -technici       2 os po 60l/os*den     120 l/den 

Restaurace 

-200 jídel/den    po 25l/jídlo    5 000 l/den 

-327 návšt�vník�   po 5l/os*den    1 635 l/den 

-12 zam�stnanc�  po 450l/os*den   5 400 l/den 

Denní pot�eba vody celkem                  24 035 l/den 

 

Pr�toky ve vodovodním potrubí:  

Qp = 0,37 l/s 

Qm = 0,56 l/s 

Qh = 1,18 l/s 

 

 

B II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

Provoz zám�ru „OC Odra“ p�edpokládá nároky na elektrickou energii, teplo a chlad. 

Instalovaný p�íkon elektrické energie je odhadován na 1696,8 kW, celkový výpo�tový výkon 

je 1 124,4 kW, p�i tomto energetickém p�íkonu a provozu areálu po dobu 300 dn�/rok je 

maximální spot�eba elektrické energie 337,3 MWh/rok. Elektrická energie bude zajišt�na 

p�ípojkou elektro NN a její sou�ástí bude i ve�ejné osv�tlení areálu a komunikací. Ve�ejné 

osv�tlení ulice Výškovická a stávajících komunikací, které z�stanou i po zprovozn�ní "OC 

Odra" beze zm�ny, z�stane zachováno, v�etn� napojení na zdroj energie.  

Napojení "OC Odra" na elektrickou sí� využije stávající zdroje elektrické energie a bude 

dopln�no o jednu nov� budovanou trafostanici.   

 

Bilance silnoproud: 

    Pi     Pp 

Výtahy    38,4 kW    30,1 kW 

Hlavní jisti� p�ed elektrom�rem: 6x3x25A - p�edpoklad 

 

VZT    105 kW    95 kW 

Hlavní jisti� p�ed elektrom�rem: 3x160A - p�edpoklad 
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Chlazení   300 kW    300 kW 

Hlavní jisti� p�ed elektrom�rem: 3x630A - p�edpoklad 

 

Butiky 2.14,2.15           2 kW     1 kW 

Hlavní jisti� p�ed elektrom�rem: 2x3x25A - p�edpoklad 

 

Elektroinstalace objektu  1.128,4 kW    685,8 kW 

 

Garáže    25 kW   12,5 kW 

Hlavní jisti� p�ed elektrom�rem : 3x25A – p�edpoklad 

 

Sprinklery   56 kW         b�ží v dob� požáru 

Napojeno na spole�né prostory – zkoušky mimo otevírací dobu 

 

Požární ventilátory SOZ 42 kW         b�ží v dob� požáru  

Napojeno na spole�né prostory – zkoušky mimo otevírací dobu 

 

CELKOVÝ INSTALOVANÝ VÝKON    Pi = 1.696,8 kW 

CELKOVÝ VÝPO�TOVÝ VÝKON        Pp = 1.124,4 kW 

CELKOVÝ JMENOVITÝ PROUD          In = 1.703,6 A 

 

Velkoobchod Hruška není zapo�ten v p�íkonové bilanci, p�edpoklad napojení z p�vodní 

trafostanice spole�nosti �EZ. 

 

Areál "OC Odra" bude pro získání tepelné energie napojen na systém CZT (centrální 

zásobování teplem). Tento zdroj je do sou�asného obchodn� – spole�enského centra již 

zaveden a zásobuje teplem a teplou vodou i okolní zástavbu pro bydlení hromadné. Pro 

provoz "OC Odra" bude vybudována v prostoru nových objekt� vým�níková stanice.  

 

Bilance spot�eby tepelné energie je následující: 

 

Pot�eby tepla: 

Pot�eba tepla pro vytáp�ní  400 kW 
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Pot�eba tepla pro VZT  600 kW 

Pot�eba tepla TUV   100 kW 

 

Pot�eba tepla celkem   1 100 kW 

Spot�eba tepla celkem  8 170 GJ/rok 

 

Zdrojem chladu na pokrytí celkových tepelných zisk� je vodní chiller, nebo tepelné �erpadlo, 

které bude umíst�no na st�eše objektu. Chlazení jednotlivých prostor bude pomocí stropních 

kazetových jednotek a vzduchotechnických jednotek. 

 

Bilance chladícího systému: 

Pot�eba chladu    800 kW 

Pot�eba elektro (VZT �.1 - �.8)  105 kW 

Pot�eba elektro (výrobník chladu)  300 kW 

 

Do jednotlivých vnit�ních prostor� "OC Odra" nebude zajišt�n rozvod plynu. S tímto mediem 

se v OC Odra nepo�ítá.  

 

B II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

S realizací „OC Odra“ souvisí budoucí o�ekávaná doprava a nároky na dopravní 

infrastrukturu. V rámci zám�ru "OC Odra" budou vybudovány a dopln�ny místní p�ívodní 

zpevn�né komunikace, které zajistí p�ístup k areálu "OC Odra" a zajistí venkovní parkování 

s kapacitou 101 parkovacích míst pro osobní automobily. Sou�ástí zám�ru "OC Odra" jsou i 

dva parkovací domy s kapacitou 136 a 164 parkovacích míst pro osobní automobily. Uvedené 

parkovací kapacity budou sloužit jak pro návšt�vníky "OC Odra" tak pro trvale bydlící 

obyvatele panelových dom� a nájemce (jeden z parkovacích dom� je plánován jako 

vyhrazené parkovací stání pro pronájem). Pro výhledový stav se p�edpokládá, že p�íjezd a 

výjezd z parkovacích dom� "OC Odra" bude možný ze dvou stran. První cesta vede podél 

bo�ní a zadní fasády podél venkovních parkovací plochy "OC Odra" na dvojici betonových 

nájezdových ramp (budou zde z�ízeny dva vjezdy a výjezdy). Druhá cesta povede p�ímo 

z ulice Výškovická p�es vyhrazenou �ást stávajícího zásobovacího dvora a nájezdovou rampu 

do 2.NP parkovacího domu. 
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Harmonogram modelovaného využívání t�chto parkovacích míst je uveden v odborných 

studiích (hluková a rozptylová studie). S jejich využitím byl projekt dopravní infrastruktury 

zám�ru "OC Odra" upraven tak, aby byl zajišt�n soulad o�ekávaných výstup� (hluku a emisí) 

s platnými imisními limity. Obm�na vozidel na ve�ejných parkovacích stáních se po�ítá 

3x/den, na pronajímaných prostorech 2 násobná obm�na v denní dob� a ½ násobná obm�na 

v no�ní dob�. Jedná se o o�ekávané maximální hodnoty.  

Zásobování areálu "OC Odra" bude zajiš�ovat 10 dodávkových automobil�/den a 2 nákladní 

automobily/den, pouze v denní dob�. Pro zásobování je z�ízen samostatný vjezd do 

zásobovacího dvora.  

Stavební provoz bude zajišt�n sjezdem z ulice Výškovická a pro dopravní obsluhu vlastního 

staveništ� bude využit stávající vjezd na rampu z ulice Výškovická. Výjezd ze staveništ� bude 

vyveden na ulici spojující stávající parkovišt� a ulici Výškovická. P�edpokládaný po�et jízd 

nákladních automobil� se pro fázi výstavby p�edpokládá 50 denn� v denní dob�. Dále se 

p�edpokládá po�et jízd osobních automobil� v souvislosti s dopravní obsluhou stavby ve výši 

20 jízd denn�, v denní dob�. 

 

B III. Údaje o výstupech 

B III.1. Ovzduší 

Období p�ípravy, výstavby i provozu zám�ru „OC Odra“ se m�že projevit zne�išt�ním 

ovzduší p�edevším jako d�sledek demoli�ních prací, manipulace s demoli�ním materiálem, 

stavebním dopravním provozem a vlastním provozem zám�ru "OC Odra" po jeho 

vybudování.  

Stavební provoz zahrnuje vlivy na ovzduší, které odpovídají intenzit� stavební dopravy. U 

tohoto zdroje emisí byla zohledn�na i sekundární prašnost z dopravy, která byla modelována 

jako reemise prašných �ástic z povrchu vozovky. Emise prašných �ástic ze stavební �innosti 

(demolice, provoz nástroj� apod.) nebylo možno modelovat a nejsou sou�ástí výsledk� 

rozptylové studie (Lollek, 2008), nebo� tyto zdroje není možno exaktn� kvantifikovat a 

modelovat. Je však možno stanovit opat�ení, která vliv této prašnosti podstatn� omezí. Tyto 

zdroje budou provozovány pouze po ur�itou dobu, kdy budou �innosti provázené zvýšenou 

prašností aktivn� provozovány, poté bude jejich �innost ukon�ena a tyto zdroje prašných 

emisí zaniknou. Staveništní provoz však bude provozován po celou dobu výstavby (návoz 
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stavebního materiálu, technologie, �innost stavebních mechanism� apod.) a tyto zdroje emisí 

jsou sou�ástí modelu zne�išt�ní ovzduší pro období výstavby zám�ru "OC Odra".  

V období provozu zám�ru "OC Odra" se bude projevovat jako zdroj zne�išt�ní ovzduší pouze 

soustava zdroj� liniových a plošných, které budou tvo�eny komunika�ní sítí, obslužnými 

komunikacemi a provozem parkovacích dom�. Bodové zdroje zne�išt�ní ovzduší nebudou 

provozovány, areál "OC Odra" bude napojen na CZT (centrální zásobování teplem), 

energetické zdroje na zemní plyn nebudou instalovány.  

 

B III.2. Odpadní vody 

V období výstavby nebudou odpadní vody produkovány. P�i o�ist� stavebních mechanism� a 

p�ípadném skráp�ní demoli�ního materiálu bude oplachová voda zasakována na lokalit� 

v míst� výstavby.  

Objekt "OC Odra" bude odkanalizován oddílnou kanalizací.  

 

Množství a zne�išt�ní komunální odpadní vody v období provozu „OC Odra“ bude zahrnovat 

odpadní vody z prodejen a stravovacích za�ízení v množství, které odpovídá objemu 

spot�ebované pitné vody (7100 m3/rok, 24035 l/den). Odpadní vody budou zaúst�ny do 

ve�ejné splaškové kanalizace ve správ� OVAK, a.s. a �išt�ny na Ú�OV Ostrava. Kvalita 

odpadní vody bude odpovídat požadavk�m kanaliza�ního �ádu: 

 

Výstupy odpadní vody hodnota v míst� napojení  hodnota kanal. �ádu  
- NL    700  mg/l          < 1000  mg/l       
- EL      50  mg/l          < 60 mg/l        
- PAL A (tenzidy)      6  mg/l                < 10  mg/l                
- BSK5    300  mg/l                    < 400  mg/l               
-CHSK-Cr   500 mg/l           < 600  mg/l           

 

Deš�ové vody budou odvád�ny samostatn� – odkanalizování objektu "OC Odra" bude tedy 

zajišt�no oddílnou kanalizací. Deš�ové vody budou zaúst�ny do stávající deš�ové kanalizace 

ve správ� OVAK, a.s. (u areálu "OC Odra" jsou dv� v�tve deš�ové kanalizace) a vyvedeny 

spole�n� s ostatními deš�ovými vodami v souladu s kanaliza�ním �ádem do Výškovického 

potoka. Deš�ové vody z ploch, které mohou být zne�išt�ny splachem ropných látek a dalšími 

p�ím�semi (nap�íklad nesené tuhé látky), budou p�ed smísením s nezne�išt�nými deš�ovými 

vodami ze st�ech areálu p�ed�išt�ny v odlu�ovacích (OLK), kterých bude v areálu "OC Odra" 



Skácel A., 2009: Obchodní centrum Odra, Oznámení dle p�ílohy �. 3 zák. �. 100/2001 Sb. str. 27 z 82 

celkem 5. Jejich napojení a rozmíst�ní bude odpovídat poloze konkrétních odkanalizovaných 

zpevn�ných ploch.   

 

Výpo�et množství deš�ových vod a zne�išt�ní:  

odtok deš�ových vod z parkoviš� 

parkovišt� P1        0,0618 * 157 * 0,8 = 7,76 l/s 

parkovišt� P2      0,1042 * 157 * 0,8 = 13,08 l/s 

parkovišt� P3+P4     0,0666 + 0,0607 0,1273 * 157 * 0,8 = 15,99 l/s 

odtok deš�ových vod z parkoviš� celkem     = 36,83 l/s  

odtok deš�ových vod z ostatních zpevn�ných ploch 

plocha p�ed vstupem     0,0683 * 157 * 0,8 = 8,58 l/s 

plocha dvora mezi ŠD a obch.Hruška  0,1290 * 157 * 0,8 =16,20 l/s 

odtok deš�ových vod z ostatních zpevn�ných ploch celkem   =24,78 l/s 

odtok deš�ových vod se st�ech  0,8482 ha*157 l/s*ha *1 =133,16 l/s  

 

odtok deš�ových vod z OC celkem      194,77 l/s 

množství deš�ových vod v ro�ním úhrnu     13 388 x 0,720 = 9 639 m3/rok 

 

Po smísení p�ed�išt�ných odpadních vod za OLK s deš�ovými vodami se st�ech budou 

spln�ny imisní limity pro vypoušt�ní do nevodárenských tok� stanovené zák. 61/2003 Sb. – 

�ástka 24.  

 

B III.3. Odpady 

Odpady mohou v souvislosti s “OC Odra“ vznikat v období výstavby jako d�sledek p�ípravy 

stavby, výstavby hrubé stavby obchodní �ásti, parkovacího domu a zpevn�ných ploch v�etn� 

venkovního parkovišt� a jejich osazení vnit�ním vybavením a technologií budov i technologií 

jednotlivých provozoven – nap�íklad stravovacího za�ízení, kasina, p�ipojení bankovního 

spojení, internetu apod. v�etn� vnit�ního inventá�e.  

Uvedené období se bude vyzna�ovat jednotlivými fázemi:  

1. Fáze bude spojena s tvorbou demoli�ního odpadu a stavebního odpadu 

z odstra�ovaných sou�ástí stávajícího obchodn� – spole�enského centra Odra a 

zeminy p�i p�íprav� plochy pro založení budoucích staveb 
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2. Fáze bude vytvá�et odpady v pr�b�hu výstavby hrubé stavby obchodní �ásti "OC 

Odra" a parkovacího domu a bude souviset s klasickou stavební �inností  

3. Fáze bude produkovat odpady p�i osazování hrubé stavby technologií a instalacemi a 

v kone�né �ásti p�i návozu inventá�e a jeho instalaci p�ed zprovozn�ním "OC Odra" 

 

V období provozu budou odpady vznikat jako d�sledek návozu zboží v jednotlivých 

provozovnách, jako d�sledek provozu stravovacích za�ízení a jako d�sledek údržby budovy. 

Další odpady budou vznikat p�i provozu parkovacích ploch jako nap�íklad odpady z OLK 

(odlu�ova�� lehkých kapalin) z odkanalizovaných ploch. Mimoto bude vznikat v pr�b�hu 

provozu "OC Odra" komunální odpad jako d�sledek pohybu a �innosti návšt�vník� a 

uživatel�.  

  

P�i demoli�ních a stavebních pracích je o�ekávána produkce cca 37 000 t odpad�, které budou 

tvo�eny odpadem z demolice a p�ebyte�nou zeminou vyt�ženou p�i p�íprav� staveništ�, 

základ� budov a parkovacích ploch. P�i výkopech a renovacích p�ípojek vody, kanalizace, 

plynu, elekt�iny bude vyt�žená zemina použita na zasypání výkop� a p�ebytek bude odvezen 

jako sou�ást stavebního odpadu a zeminy (již uvedených 37 000t). Tento odpad vznikne 

v pr�b�hu po�áte�ních 3 m�síc� stavební �innosti na lokalit�.  

B�hem výstavby "OC Odra" vznikne pouze odpad charakteru obal� a d�evní odpad, vzhledem 

k složení staveb a technologii jejich výstavby, kdy budou provád�ny na míst� p�edevším 

betonážní práce do bedn�ní a v nejv�tší možné mí�e budou využívány prefabrikované 

stavební díly budov. Budovy budou poté osazeny inženýrským vybavením a technologií, 

která bude také dovezena a smontována z díl�, ve vlastních budovách budou provedeny pouze 

instala�ní práce spojené p�edevším s osazováním pot�ebné kabeláže a potrubních vedení, p�i 

kterých mohou potenciáln� vznikat odpady. Ostatní odpady vznikající p�i výstavb� budou 

proto tvo�eny zbytky stavebního a elektroinstala�ního materiálu a jejich zneškodn�ní bude 

zajišt�no stavební firmou (zbytky stavebního materiálu, materiálu z provád�ní klempí�ských a 

izola�ních prací, instalace vody, topení, klimatizace, dalšího vnit�ního vybavení, p�ípad� 

další). Zpevn�né plochy budou tvo�eny litým asfaltem, zámkovou dlažbou a dlažbou 

s minimálním množstvím odpadu, který bude odvezen stavební firmou.  
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Tab 2: P�ehled odpad� a odhad jejich množství p�i realizaci zám�ru „OC Odra“ v období 
výstavby a provozu zám�ru 
Název a druh odpadu Kód 

odpadu 
Kategorie 
odpadu 

Likvidace 

Odpadní barvy a laky obsahující organická 
rozpoušt�dla nebo jiné nebezpe�né látky 

08 01 11 O Skládka 

Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod 
�íslem 08 01 11 

08 01 12 O Skládka 

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O Recyklace 
Plastové obaly 15 01 02 O Recyklace 
D�ev�né obaly 15 01 03 O Recyklace 
Textilní obaly 15 01 09 O Recyklace 
Beton 17 01 01 O Recyklace, skládka 
Cihly 17 01 02 O Recyklace, skládka 
Sm�si nebo odd�lené frakce betonu, cihel, 
tašek a keramických výrobk� neuvedené pod 
�íslem 17 01 06 

17 01 07 O Recyklace,  skládka 

D�evo 17 02 01 O Recyklace, skládka 
Sklo 17 02 02 O Recyklace, skládka 
Plasty 17 02 03 O Recyklace, skládka 
Asfaltové sm�si obsahující dehet 17 03 01 N �ízená skladka 
Asfaltové sm�si neuvedené pod �íslem 17 03 
01 

17 03 02 N �ízená skladka 

Železo a ocel 17 04 05 O Recyklace 
Kabely neuvedené pod 17 04 10 17 04 11 O Recyklace, skládka 
Zemina a kamení neuvedené pod �íslem 17 
05 03 

17 05 04 O Skládka 

Izola�ní materiály neuvedené pod �ísly 17 06 
01 a 17 06 03 

17 06 04 O Recyklace, skládka 

Sm�sný komunální odpad 20 03 01 O Skládka 

 

B�hem provozu „OC Odra“ budou vznikat odpady jako sm�sný komunální odpad a odpad 

z provozu stravovacího za�ízení, p�i údržb� budovy a jejím provozu budou tvo�eny odpady, 

které budou p�ebírány smluvní firmou pro provád�ní údržby a nejsou proto v Oznámení 

uvedeny a není �ešeno jejich zneškodn�ní (jedná se o nepravideln� tvo�ené odpady jako 

odpadní d�evo, obalový materiál z nát�rových hmot, kovové sou�ásti budovy, sklo, sou�ásti 

vodoinstalace, odpadní elektromateriál apod.). Provoz OLK bude zajišt�n prost�ednictvím 

odborné firmy, která zajistí odborný dohled nad funk�ností za�ízení a bude zajiš�ovat i 

zneškodn�ní p�ípadného odpadu, který bude za�azen jako odpad kategorie „N“.  

Potenciáln� vznikající odpady nebudou až na výjimky vykazovat nebezpe�né vlastnosti 

(v�tšina odpad� bude kategorie „O“). Bližší informaci a odborný odhad produkovaného 

množství odpad� uvádí tab. 3.  
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Tab. 3: Odpady vznikající v období provozu zám�ru "OC Odra"  

Název a druh odpadu Kód 
odpadu 

Kategorie 
odpadu 

Likvidace 

Olej z odlu�ova�� oleje  13 05 06* N Provozovatel OLK 
Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O Recyklace 
Plastové obaly 15 01 02 O Recyklace 
D�ev�né obaly 15 01 03 O Recyklace 
Kovové obaly 15 01 04 O Recyklace 
Kompozitní obaly 15 01 05 O Recyklace 
Sm�sné obaly 15 01 06 O Recyklace 
Sklen�né obaly 15 01 07 O Recyklace 
Textilní obaly 15 01 09 O Recyklace 
Nikl-kadmiové baterie a akumulátory 16 06 02 N 	ízená skladka 
Alkalické baterie (krom� baterií uvedených 
pod �íslem 16 06 03) 

16 06 04 O 	ízená skladka 

Nerosty (nap�. písek, kameny) 19 12 09 O Recyklace, skládka 
Papír a lepenka 20 01 01 O Recyklace 
Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a 
stravoven 20 01 08 O skladka 

Zá�ivky a jiný odpad obsahující rtu� 20 01 21 N �ízená skladka 
Sm�sný komunální odpad 20 03 01 O skládka 

 

B III.4. Hluk a vibrace 

B�hem období výstavby zám�ru „OC Odra“ bude produkován stavební hluk p�i demoli�ních 

pracích a p�íprav� stavebního prostoru pro stavbu zám�ru "OC Odra" v�etn� komunikací, 

parkovišt� a venkovních komunika�ních ploch, které budou probíhat po dobu cca 3 m�síce 

v pracovní dny a v denní dob�. Tento zdroj hluku bude tvo�en dv�ma provozovanými 

stavebními mechanismy, pojezdy nákladních automobil� pro odvoz demoli�ního materiálu a 

liniovým zdrojem hlu�nosti podél trasy stavebního provozu mimo vlastní prostor staveništ�. 

Poté bude stavební provoz p�edstavovat období venkovních stavebních prací s provozem 

dvou stavebních mechanism� a liniového automobilního provozu p�edevším pro návoz 

stavebního materiálu. Po ukon�ení venkovních stavebních prací, jejich trvání se p�edpokládá 

v délce cca 6 m�síc�, bude stavební provoz omezen na vnit�ní práce, instalaci technologie 

budov a instalaci jejich vnit�ního vybavení a inventá�e a zdroje hluku budou podstatn� 

omezeny (zbylých cca 6 m�síc�).  

B�hem provozu zám�ru „OC Odra“ se projeví jako zdroje hluku osobní doprava, která je 

odhadována podle kapacity parkovacích míst (101 parkovacích stání venkovních, 136 a 164 

parkovacích míst v parkovacích domech) a podle harmonogramu obm�ny osobních 
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automobil� na parkovacích místech v denní a no�ní dob�. Nákladní doprava se b�hem 

provozu zám�ru "OC Odra" projeví pouze pro ú�ely zásobování a základní obsluhy areálu a je 

p�edpokládána ve frekvenci 10 dodávkových automobil�/den a 2 nákladní automobily/den, 

pouze v denní dob� a v pracovní dny.  

B�hem provozu zám�ru "OC Odra" se projeví i plošné zdroje hluku, které budou tvo�eny 

obvodovými plášti budov, které p�ísluší restauraci, kasinu a obvodovým plášt�m parkovacích 

dom�.  

Bodové zdroje hluku b�hem provozu zám�ru "OC Odra" budou tvo�eny objekty sání a 

výtlak� vzduchotechnických jednotek, které budou umíst�ny na st�eše objektu. Tyto 

Vzduchotechnické jednotky jsou zhotoveny ze sendvi�ových panel� o tlouš�ce 50mm a na 

vstupech nebo výstupech vzduchu jsou instalovány tlumi�e hluku o délce 1m. Jednotky budou 

v dob�, kdy bude "OC Odra" mimo provoz, pracovat pouze s cirkula�ním vzduchem. 

Soub�h se stávajícím zdrojem hluku, který p�edstavuje prodejna Hruška, je zohledn�n 

v hlukové studii (Suk, 2008). Tento zdroj není sou�ástí zám�ru "OC Odra" a jeho parametry 

nebudou v souvislosti se zám�rem "OC Odra" m�n�ny.  
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�ást C. Údaje o stavu životního prost�edí 

v dot�eném území 

C I. Vý�et nejzávažn�jších environmentálních charakteristik dot�eného 

území 

Plocha pro využití jako sou�ást investi�ního zám�ru „OC Odra“ je sou�ástí sídlišt� Ostrava – 

Výškovice a sloužila již v dob� výstavby KBV (komplexní bytová výstavba) tohoto 

panelového sídlišt� s funkcí hromadného bydlení pro obyvatele Ostravy jako plocha pro 

ob�anskou vybavenost. Plocha neleží v ploše CHOPAV ani v návaznosti na plochu 

ochranného pásma vodních zdroj�. Neleží ani v blízkosti p�írodního parku nebo jiných 

velkoplošných i maloplodých chrán�ných území. Plocha dot�ená zám�rem "OC Odra" 

p�edstavuje pouze plochu zastav�ného území a ve velmi malé ploše ve�ejnou zele�. V dosahu 

investi�ního zám�ru je pouze okraj B�lského lesa, který je využíván jako lesopark a dle 

sou�asného územního plánu již není sou�ástí kostry ekologické stability krajiny. V okolí se 

nevyskytují sou�ásti soustavy Natura 2000.  

Lokalita je z hlediska územního plánu m�sta Ostravy situována do ploch s funkcí ob�anského 

vybavení, které mají charakter pozemk� ostatních a stavebních, v sou�asné dob� je tato 

plocha tvo�ena stávajícím devastovaným obchodn� spole�enským centrem Odra a je 

v majetku investora. Lokalita leží uvnit� intravilánu sídlišt� Ostrava – Výškovice. V jejím 

bezprost�edním okolí leží vysokopodlažní obytné domy s funkcí bydlení hromadného a školní 

jídelna.  

 

C II. Charakteristika sou�asného stavu složek životního prost�edí 

v dot�eném území 

Ovzduší a klima 

Oblast Ostravy je charakterizována jako lokalita v okrsku klimatu mírn� teplého typu MT10 

(dle Quitta) s dlouhým létem, teplým a mírn� suchým, krátkým p�echodným obdobím s mírn� 

teplým jarem a mírn� teplým podzimem, krátkou zimou, mírn� teplou a velmi suchou a 

s krátkým trváním sn�hové pokrývky. Pr�m�rná ro�ní teplota oblasti je 8 - 9oC. Oblast 

Ostravy je srážkov� pr�m�rná (rozsah 700 – 800 mm). Lokalita se nalézá v blízkosti jižního 

okraje obce Ostrava na svahu kopce Majerovec.  
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Z údaj� �HMÚ vyplývají obvyklé klimatické hodnoty platné pro lokalitu Mošnov v pr�b�hu 

posledních 30 let. Tyto hodnoty jsou uvedeny v tab. 4.  

 

Tab. 4: Klimatická charakteristika lokality Mošnov 

M�síc Teplota (oC) Srážky (mm) Slune�ní svit (h) 

Leden -2,4 26,7 47,3 

Únor -0,8 30,2 63,5 

B�ezen 3,2 34,0 112,4 

Duben 8,2 52,4 153,5 

Kv�ten 13,2 91,2 202,6 

�erven 16,4 104,4 204,6 

�ervenec 17,8 91,1 217,4 

Srpen 17,2 91,8 203,2 

Zá�í 13,6 58,8 150,2 

	íjen 8,9 42,3 118,8 

Listopad 3,7 44,6 54,6 

Prosinec -0,4 34,3 38,5 

Rok  8,2 701,8 1566,5 

 

Kvalita ovzduší v m�st� Ostrava je ovlivn�ná zdroji zne�išt�ní v celé Ostravské pr�myslové 

aglomeraci, která ovliv�uje charakteristiku ovzduší v široké oblasti. Tyto zdroje jsou však 

umíst�ny p�edevším v oblasti Ostrava – Kun�ice a Ostrava – Vítkovice a vzhledem 

k p�evažujícím sm�r�m v�tr� se jejich vliv na jižní stran� Ostravy projevuje mén� než 

nap�íklad v centru m�sta.  

 

Tab. 5: V�trná r�žice pro m�sto Ostrava (�HMÚ) 

 
 

Kvalita ovzduší je m��ena na stanici AIM �HMÚ v Ostrav� – Záb�ehu (stanice TOZRA), na 

které byly pro rok 2007 doloženy koncentrace NO2 vyhovující platným limit�m ochrany 
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ovzduší pro maximální i ro�ní imisní hodnoty, koncentrace PM10 dokládající p�ekro�ení 

krátkodobých maximálních limitních hodnot (denní maxima) a vyhovující pr�m�rné ro�ní 

hodnoty prašnosti pro lokalitu Ostrava – Záb�eh. Imisní koncentrace benzenu a 

benzo(a)pyrenu (BaP) jsou m��eny na stanici �HMÚ v Ostrav� – Mariánských horách a 

dokumentují pro rok 2007 vyhovující imisní situaci pro pr�m�rné imisní koncentrace benzenu 

a p�ekro�ení pr�m�rných imisních koncentrací BaP, avšak v okrajové sídelní �ásti Ostrava – 

Výškovice jsou o�ekávány lepší imisní podmínky ve srovnání se �tvrtí Ostrava – Mariánské 

Hory. Imisní monitoring se však v bližším monitorovacím míst� neprovádí.  

 

Voda  

Lokalita investi�ního zám�ru „OC Odra“ leží ve svažitém terénu na svahu kopce Majerovec 

mezi obytnými panelovými domy s funkcí bydlení hromadného. Tento terén leží v povodí 

toku Odra, odkanalizované deš�ové vody jsou zaúst�ny do Výškovického potoka, 

odkanalizované komunální odpadní vody jsou svedeny do Ú�OV Ostrava v P�ívoze a jsou po 

�išt�ní svedeny do toku Odra.  

Lokalita leží mimo chrán�né oblasti p�irozené akumulace vod (CHOPAV), mimo pásma 

ochrany vodních zdroj� a mimo svažité plochy, které by byly spádovány p�ímo do n�kterého 

vodního toku. Vliv provozu zám�ru „OC Odra“ na kvalitu povrchové vody není nutno 

vzhledem k okolí a ke zp�sobu odvodn�ní lokality uvažovat. Jakost vody v toku Odra je 

monitorována podnikem Povodí Odry. Jedná se o tok vodohospodá�sky velmi významný, 

avšak stavbou ani provozem zám�ru "OC Odra" se tento vliv nem�že projevit. Proto není 

nutno bližší kvalitativní ani kvantitativní charakteristiky tohoto toku ani jeho p�ítok� nutno 

uvád�t.  

 

Územní systémy ekologické stability, zvlášt� chrán�ná území, p�írodní 

parky, významné krajinné prvky 

Ke kontaktu s žádným prvkem ekologické stability nedochází. Nejbližším prvkem ekologické 

stability byl v minulosti B�lský les, který v sou�asné dob� není ani sou�ástí ÚSES ani VKP a 

je využíván a obhospoda�ován jako lesopark pro denní rekreaci obyvatel Ostravy – Výškovic. 

Nejbližším prvkem ÚSES v sou�asné dob� je biocentrum, které leží na protilehlé stran� ulice 

Výškovická. 
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Evropsky významné lokality (EVL a PO) v dosahu zám�ru 

Potenciální vlivy na soustavu Natura 2000 se v dosahu zám�ru "OC Odra" nevyskytují a vliv 

zám�ru na prvky soustavy Natura 2000 byly vyjád�ením Krajského ú�adu Moravskoslezského 

kraje vylou�eny.  

 

Fauna a flóra 

Fauna a flóra jsou v lokalit� ovlivn�ny p�edevším jejím sou�asným charakterem, dosavadním 

využíváním a okolním prost�edím, kdy leží uprost�ed intravilánu �tvrti Ostrava – Výškovice.  

Flóra 

Flóra lokality je tvo�ena pouze ostr�vky zelen� v bezprost�edním okolí zastav�né plochy 

stávajícího obchodn� – spole�enského centra Odra, které bude zám�rem "OC Odra" 

rekonstruováno a modernizováno. Tato zele� je tvo�ena ostr�vky d�evin ve volném prostoru 

(druhov� se jedná o cyp�išky, borovice, b�ízy), které jsou vysazeny v rozporu se zásadami 

tvorby m�stské zelen� v ochranných pásmech inženýrských sítí, p�ípadn� ve dvoran� 

sou�asného devastovaného centra Odra. Další �ást zelen� je tvo�ena výsadbou v nádobách pro 

zele� na okraji sou�asné terasy. Zbytek ploch v okolí sou�asného obchodn� – spole�enského 

centra Odra je tvo�en trvalým travním porostem a plochou pro zahradnickou kv�tinovou 

výsadbu, která musí být každoro�n� obnovována.  

Na lokalit� nejsou plochy, prostory ani stanovišt�, na kterých by se mohly vyskytovat 

chrán�né druhy rostlin. Zám�ru "OC Odra" z valné �ásti bude využívat pro novou zástavbu 

stávající zastav�nou plochu. Stávající plocha travního porostu podél ulice Výškovická bude 

dopln�na výsadbou zelen� v pásu odpovídajícím okolním �ástem této ulice. Z toho d�vodu 

nebyl proveden samostatný biologický pr�zkum lokality.  

Uvedené um�le vysazené d�eviny, které rostou v ochranném pásmu inženýrských sítí, budou 

z lokality odstran�ny a budou nahrazeny výsadbou v okolí parkovacích ploch a v podél ulice 

Výškovická. Jejich po�et je odhadován na cca 10 ks d�evin a 25m2 ke��, které mají relativn� 

malou sadovnickou hodnotu a budou nahrazeny koncep�n� projektovanou výsadbou v okolní 

nov� projektovaného "OC Odra".  
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Fauna 

Lokalita, ve které bude realizován zám�r "OC Odra", je tvo�ena z valné �ásti zastav�nou 

plochou sou�asného zanedbaného obchodn� – spole�enského centra Odra a v malé mí�e 

travními plochami s vtroušenou d�evinnou a ke�ovou vegetací. Blízký B�lský les je od 

lokality odd�len vysokopodlažními panelovými domy s vysokou hustotou obyvatel a vysokou 

intenzitou jejich pohybu prakticky b�hem celého dne, stejný pohyb spojený s vysokým 

antropickým tlakem se projevuje i v p�ilehlé �ásti B�lského lesa. Z tohoto d�vodu nejsou na 

lokalit� podmínky pro výskyt chrán�ných a zvlášt� chrán�ných druh� živo�ich� a nebylo 

nutno provád�t ani speciální biologické šet�ení. Na lokalit� se mohou vyskytovat pouze 

synantropní živo�ichové, jejichž výskyt v sídlištích je považován spíše za nežádoucí – 

nap�íklad toulavé ko�ky, psi, hlodavci skladištní šk�dci, obyvatelé teplých a klidných zákoutí 

lidských p�íbytk� (nap�íklad kolektor�, šachet, bytových jader) a podobn�.  

 

Ekosystémy 

Ekosystém lokality je tvo�en pouze zastav�nou plochou, která p�edstavuje ekosystém lidských 

sídel se stanovišti vysoce synantropních druh� rostlin a živo�ich� a malými plochami trvalých 

travních porost� se vtroušenou vegetací, které jsou vystaveny velkému antropickému tlaku ze 

strany trvale bydlících obyvatel Ostravy – Výškovic i sou�asných návšt�vník� obchodn� – 

spole�enského centra Odra. Tyto ekosystémy mají nízkou biologickou hodnotu a p�sobí 

z hlediska p�írodov�dného i spole�enského negativn� jako úto�išt� a místo rozmnožování 

živo�ich�, kte�í jsou považováni za šk�dce v lidských obydlích a sídlištích.  

 

Chrán�né �ásti p�írody, prvky ÚSES 

Uvedené prvky nebudou investi�ním zám�rem dot�eny. Zám�r „OC Odra“ neleží v žádném 

chrán�ném území ani jej neovliv�uje, neleží ani neovliv�uje prvky ÚSES. Nejbližším prvkem 

ÚSES byl v minulosti B�lský les, v sou�asné dob� však je nejbližším prvkem ÚSES 

biocentrum, které leží na protilehlé stran� ulice Výškovická.. Jiné územní limity se v lokalit� 

projednávaného zám�ru neuplat�ují. 
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Krajina  

V okolí investi�ního zám�ru „OC Odra“ tvo�í krajina mírn� svažitou plochu, na které se 

st�ídají antropogenní krajinné útvary a sídelní lokality. Krajina je 100% urbanizovaná, blízký 

B�lský les je využíván jako lesopark pro denní rekreaci obyvatel �tvrti Ostrava – Výškovice. 

Realizace zám�ru „OC Odra“ nebude v této krajin� neorganickým cizorodým prvkem a 

nevytvo�í novou dominantu krajiny. Nov� vystav�né objekty zám�ru "OC Odra" budou 

zachovávat sou�asné základní rysy stávajícího obchodn� – spole�enského centra Odra. 

Vzhledem k tomu, že pro dot�ené území není schválen regula�ní plán, nejsou ani stanoveny 

konkrétní zastavovací podmínky. Objekty parkovacích dom� budou umíst�ny v míst� 

sou�asného kulturního domu a výškov�, p�dorysn� i hmotnostn� nahradí sou�asný objekt 

opušt�ného kulturního domu bez vzniku nové stavební dominanty. 

 

Obyvatelstvo 

Obec Ostrava má v sou�asné dob� cca 330000 obyvatel. Trvale bydlící populace se 

soust�e�uje p�edevším v okrajových sídelních �ástech m�sta – Poruba, Záb�eh, Hrab�vka. 

Dubina a další. M�stská �ást Ostrava – Jih, jejíž sou�ástí je i �ást Ostrava – Výškovice, má 

v sou�asné dob� cca 116 000 obyvatel. Lokalita ur�ená pro realizaci zám�ru „OC Odra“ leží 

v okrajové �ásti hromadného bydlení uprost�ed intravilánu Ostravy – Výškovice a v jejím 

okolí se nalézá hust� osídlené území, jehož obyvatelé budou tvo�it p�evážnou �ást uživatel� 

"OC Odra" v období jeho provozu.  
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�ást D. Údaje o vlivech zám�ru na ve�ejné zdraví 

a na životní prost�edí 

D I. Charakteristika p�edpokládaných vliv� zám�ru a odhad jejich 

velikosti a významnosti 

Celkové hodnocení kvality životního prost�edí v dot�eném území z hlediska jeho únosného 

zatížení. 

Kvalitu životního prost�edí v okolí zám�ru „OC Odra“ je možno hodnotit ovlivn�nou 

p�ínosem zne�išt�ní z pr�myslových podnik� v Ostravské aglomeraci a lokáln� ovlivn�nou 

dopravní zát�ží p�edevším lokálního typu. Kvalita životního prost�edí je také ovliv�ována 

zp�sobem užívání území s vysokou hustotou trvale bydlících obyvatel. Po stránce p�írodní se 

jedná o oblast s p�evažujícím zastoupením zpevn�ných a zastav�ných ploch, m�stskou zelení 

a travními porosty s malým podílem p�írod� blízkých ekosystém�, které se vyskytují 

v prostoru B�lského lesa, postiženého také vysokým antropickým tlakem v d�sledku 

probíhající denní rekreace p�ilehlých sídelních �ástí Ostravy – Výškovic. Oblast je vysoce 

urbanizovaná a poskytuje podmínky pro rozvoj p�edevším vysoce synantropním druh�m flóry 

a fauny. Z hlediska krajiná�ského se jedná o území se soust�ed�nou obytnou zástavbou, plnící 

p�edevším funkci obytnou, v menší mí�e rekrea�ní a spole�enskou.  

Realizace zám�ru „OC Odra“ se bude odehrávat na ploše stávajícího obchodn� – 

spole�enského centra Odra, ur�eného územním plánem m�sta Ostravy pro ob�anskou 

vybavenost a p�írodní prvky nebudou realizací zám�ru "OC Odra" dot�eny. Provoz bude 

celoro�ní a bude potenciáln� ovliv�ovat pouze nejbližší okolí a po stránce sociální obytnou 

zónu Ostravy – Výškovic p�edevším v p�ším dosahu.  

 

Vlivy na obyvatelstvo v�etn� sociáln� ekonomických vliv� 

Vlastní zám�r „OC Odra“ se uplatní prakticky pouze kladnými vlivy v této oblasti, které 

spo�ívají v oblasti revitalizaci a humanizaci sou�asného zanedbaného a stavebn� i sociáln� 

nevyhovujícího obchodn� – spole�enského centra Odra, kde se v sou�asné dob� díky zp�sobu 

jeho využívání a celkovému charakteru tohoto prost�edí koncentrují spole�ensky nežádoucí 

jevy. Realizace zám�ru "OC Odra" zlepší i spole�enskou využitelnost tohoto areálu, zvýší 

jeho estetickou hodnotu a bude p�sobit p�ízniv� i na celkový urbanistický charakter p�ilehlé 

sídelní oblasti. Dalším p�ínosem je vytvo�ení pot�ebného parkovacího zázemí v této sídelní 
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zón�, nebo� sou�asná situace s ohledem na parkovací možnosti je kritická. Celá oblast byla 

projektována a stav�na za jiných spole�enských podmínek, kdy byla míra motorizace 

podstatn� nižší ve srovnání se sou�asnou dobou.  

Spole�enský p�ínos je o�ekáván v souvislosti s nabídkou vhodných obchodních možností 

v p�ším dosahu obyvatel hust� osídlené m�stské �ásti, kdy bude "OC Odra" plnit 

celospole�ensky pot�ebnou funkci ob�anské vybavenosti na standardu odpovídajícím dnešním 

požadavk�m. O�ekává se, že realizace zám�ru "OC Odra" zm�ní sou�asnou skladbu 

provozoven, které jsou v sou�asném obchodn� – spole�enském centru Odra tvo�eny 

p�edevším hernami a bary s no�ním životem.  

Ekonomický p�ínos je o�ekáván v podpo�e rozvoje obchodních aktivit, které jsou v sídelních 

zónách pot�ebné – v sektoru služeb, bankovnictví, stravování a dalších. Po zprovozn�ní 

zám�ru "OC Odra" bude tato nabídka dopl�ovat obchodní nabídky blízkých center – 

nap�íklad obchodního centra Kotva, p�ípadn� hypermarket� typu Avion.  

Je však nutno se zmínit o negativním vlivu na psychickou pohodu obyvatel a p�ípadn� i na 

zvýšené hodnoty maximálních prašných imisních koncentrací v období výstavby "OC Odra". 

Pocit snížené pohody v trvalém obydlí se projeví p�edevším v dob� provád�ní demoli�ních 

prací, které jsou spojeny s hlu�nými �innostmi a v období výstavby, které bude spojeno se 

zvýšenými nároky na dopravu po sou�asných komunikacích v okolní sídelní zón�, které jsou 

již dnes p�etíženy parkováním. Z tohoto d�vodu je nutno vstoupit do jednání s orgány místní 

samosprávy a zahájit informa�ní kampa�, která doloží ob�an�m v okolí zám�ru "OC Odra" 

budoucí p�ínosy v podob� nabídky služeb i zlepšení organizace dopravy a zlepšení možnosti 

parkování.  

 

Vlivy na kvalitu ovzduší 

Realizace zám�ru "OC Odra" se projeví do jisté míry na kvalit� ovzduší v nejbližší �ásti 

obytné zóny Ostrava – Výškovice. Pro hodnocení tohoto vlivu zpracovala rozptylová studie 

(Lollek, 2008) 14 referen�ních bod� (IRB), které jsou rozmíst�ny v okolí zám�ru "OC Odra". 

Rozptylová studie prokázala, že za podmínek, které jsou p�edpokládány v období provozu 

zám�ru "OC Odra" se imisní koncentrace modelovaných škodlivin zvýší pouze nepatrn� a 

neovlivní nep�ijatelným zp�sobem kvalitu ovzduší v dot�ené oblasti. Modelovány byly 

základní škodliviny, které reprezentují vlivy automobilové dopravy – NO2, PM10, benzen a 

BaP. O�ekávaná zm�na imisní koncentrace t�chto škodlivin je ve vztahu k platným imisním 

limit�m pouze nepatrná. 



Skácel A., 2009: Obchodní centrum Odra, Oznámení dle p�ílohy �. 3 zák. �. 100/2001 Sb. str. 40 z 82 

Kvalita ovzduší však bude dot�ena v pr�b�hu výstavby, a to krátkodob� (odhad délky trvání 

zemních a stavebních = venkovních prací �iní úhrnem cca 9 m�síc�). I v tomto p�ípad� se 

však kvalita ovzduší zhorší p�edevším zvýšením koncentrace PM10, a to do zna�né míry 

vlivem o�ekávané sekundární prašnosti. Modelování této prašnosti však nezahrnuje vlivy, 

které není možno p�edpov�d�t a modelovat, jako nap�íklad prašnost z demoli�ních prací a 

�innosti demoli�ních mechanism� jako nap�. kladiv, sbíje�ek apod. Nep�edpokládá se však 

kontaminace stavebního odpadu, který vznikne p�i demoli�ních pracích ani zeminy, která 

bude p�emís�ována p�í p�íprav� staveništ� a základ� budoucích objekt�, proto ani krátkodob� 

zvýšená prašnost nebude p�í�inou významného zvýšení rizika poškození ve�ejného zdraví 

nebo kontaminace ekosystém�. Ostatní škodliviny se v pr�b�hu výstavby zám�ru "OC Odra" 

projeví zanedbatelnou o�ekávanou zm�nou imisních koncentrací.  

 

Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Zám�r "OC Odra" neovlivní kvalitu povrchových ani podzemních vod. Komunální vody 

budou odvedeny m�stskou kanalizací do Ú�OV Ostrava, deš�ové vody (po p�ed�išt�ní jejich 

�ásti, která bude pocházet z parkovacích ploch) do deš�ové kanalizace v souladu s platným 

kanaliza�ním �ádem.  

"OC Odra" bude vystav�no v prostoru, kde nemohou být negativn� ovlivn�ny jímací prostory 

vodních zdroj�. Vlastní objekty "OC Odra" budou dostate�n� ut�sn�né a parkovací plochy 

budou vyspádovány a odkanalizovány do deš�ové kanalizace a opat�eny odlu�ova�i lehkých 

látek (OLK), tím bude zabrán�no kontaminaci podzemních vod.  

B�hem stavební �innosti bude stavební technika �išt�na ost�ikem a voda bude smývat pouze 

materiál, který na zne�išt�ných strojích ulp�l p�i �innosti na lokalit�, kontaminaci podzemních 

vod není nutno p�edpokládat.  

 

Vlivy na p�du a horninové prost�edí 

Tyto vlivy se nep�epokládají, stavba za�ízení a jeho provoz bude využívat pouze povrch p�dy. 

Stavba "OC Odra" bude dostate�n� izolována a p�du ani horninové prost�edí neovlivní. 

Zám�r „OC Odra“ ani související provoz se na kvalit� p�dy ani horninového prost�edí 

neprojeví.  

Kanalizace komunální i deš�ové vody bude provedena z vodonepropustného materiálu a bude 

uložena v inertním loži. K pr�sak�m nebude docházet, podle provozního �ádu bude provád�na 

pravidelná kontrola potrubí a jeho nepropustnosti. Kanalizace "OC Odra" bude zaúst�na do 
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m�stské kanalizace provozované podnikem OVAK, a.s. a bude provozována v souladu 

s platným kanaliza�ním �ádem.  

 

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy 

Zám�r "OC Odra" bude realizován p�edevším v p�dorysu stávajícího obchodn� – 

spole�enského centra Odra. V okolí se nevyskytují stanovišt�, na kterých by se mohly 

vyskytovat chrán�né a zvlášt� chrán�né druhy rostlin a živo�ich�. Vliv na soustavu Natura 

2000 byl vylou�en vyjád�ením Krajského ú�adu Moravskoslezského kraje.  

P�i realizaci zám�ru "OC Odra" bude nutno odstranit cca 10 strom� a cca 25 m2 ke��, které se 

na lokalit� vyskytují, avšak jsou vysazené, mají nízkou sadovnickou hodnotu a rostou 

v ochranném pásmu inženýrských sítí. Odstran�né d�eviny budou nahrazeny novou výsadbou 

podél komunikace Výškovická a v okolí venkovního parkovišt�.  

Krajinný ráz nebude zamýšlenou investi�ní akcí „OC Odra“ zm�n�n.  

 

Vlivy na hlukovou situaci  

Pro posouzení vlivu zám�ru "OC Odra" na hlukovou situaci v dot�eném okolí byla 

zpracována hluková studie (Suk, 2008). Tato studie hodnotí vliv dopravní hlu�nosti a vliv 

stacionárních zdroj� hluku zám�ru "OC Odra" a porovnává jej se sou�asnou hlukovou situací 

na lokalit�. Pro posouzení bylo stanoveno 5 IRB, model hlukové situace zahrnuje i výškový 

gradient v rozp�tí od 3m do 18m nad úrovní terénu. Z výsledk� modelování hlukové situace 

byl vyvozen následující záv�r (Suk, 2008): 

„Z tabulky �. 8 je patrné, že v denní dob� je v okolí výpo�tového bodu �. 4 hygienický limit 

akustického tlaku pro dopravní hluk v sou�asné dob� již p�ekro�en. V d�sledku výstavby 

dojde k nepatrnému zvýšení hladin akustického tlaku v tomto období o 0,2 – 0,3 dB a po 

zprovozn�ní obchodního centra zde dojde ke zvýšení hladin akustického tlaku o p�ibližn� 0,5 – 

1,1 dB. 

V no�ní dob� je hygienický limit akustického tlaku pro dopravní hluk v sou�asné dob� již 

p�ekro�en u výpo�tového bodu �. 3 (18m), �. 4 a �. 5 (18m).  Po zprovozn�ní obchodního 

centra dojde ke  zvýšení hladin akustického tlaku v rozmezí 0,1 – 1,0 dB.  

 

V období výstavby objektu nedojde k p�ekro�ení hygienického limitu pro hluk ze stacionárních 

zdroj� (tab. �. 10). Podmínkou je, aby stavební práce, zejména práce s t�žkou stavební 

technikou byly provád�ny v souladu s ustanoveními na�ízení vlády �. 148/2006 Sb., v dob� 

7.00 - 21.00 hod.  
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Z tabulky �. 11 je patrné, že vlivem provozu hodnoceného obchodního centra nedojde k 

p�ekro�ení hygienického limitu v ekvivalentní hladin� akustického tlaku pro hluk ze 

stacionárních zdroj� v osmi nejhlu�n�jších hodinách v denní dob� ani v nejhlu�n�jší hodin� 

v dob� no�ní.  

 

Výše uvedené zhodnocení výsledk� platí za dodržení následujících podmínek: 

1. hluk emitovaný vzduchotechnickými za�ízeními nesmí vykazovat tónové složky 
2. stavební práce nebudou provád�ny v no�ní dob� 
3. hlu�né stavební práce a práce spojené s provozem t�žké stavební techniky budou 

provád�ny pouze v dob� od 7.00 hod do 21.00 hod.  
4. vjezd do III. a IV. NP parkovacího domu (nájemní garáže) bude pouze p�es vjezd na 

rampu z ulice Výškovická“ 
 

D II. Rozsah vliv� vzhledem k zasaženému území a populaci 

Plocha vymezená pro „OC Odra“ neleží ani nesousedí s chrán�nou �ástí p�írody a p�edstavuje 

p�edevším náhradu sou�asného nevyhovujícího a devastovaného obchodn� – spole�enského 

centra Odra novými objekty, které odpovídají sou�asným p�edpis�m i standard�m 

poskytování obchodních a stravovacích služeb. Zárove� bude �ešena problematika kritické 

parkovací situace, nebo� v dob� výstavby sídelní zóny Ostrava – Výškovice byla motorizace 

ob�an� podstatn� nižší a nároky na po�et parkovacích míst se od sou�asnosti významn� 

odlišuje. Z hlediska vlivu na jednotlivé potenciáln� dot�ené složky životního prost�edí je na 

lokalit� plánovaný zásah p�ípustný. Pro období výstavby a provozu zám�ru "OC Odra" jsou 

definovány podmínky, které sníží potenciální negativní vlivy zám�ru "OC Odra" na životní 

prost�edí.  

Místní populace sídelní �ástí Ostrava – Výškovice bude výstavbou zám�ru "OC Odra" 

subjektivn� dot�ena p�edevším vlivem p�ípravných demoli�ních a stavebních prací a bude 

vnímat pocit snížení pohody. Tato situace se však po zprovozn�ní zám�ru „OC Odra“ upraví, 

pro p�evážnou �ást populace bude vliv zám�ru „OC Odra“ pozitivní a bude tak i vnímán, 

zvlášt� ve srovnání se sou�asným zp�sobem využívání stávajícího obchodního a 

spole�enského centra Odra.  
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D III. Údaje o možných významných nep�íznivých vlivech p�esahujících 

státní hranice 

Realizace zám�ru „OC Odra“ svými vlivy nedosáhne hranice �eské republiky.  

 

D IV. Opat�ení k prevenci, vylou�ení, snížení, pop�ípad� kompenzaci 

nep�íznivých vliv� 

Opat�ení pro omezení nep�íznivých vliv� na životní prost�edí jsou formulována pro ochranu 

životního prost�edí a ve�ejného zdraví v nejbližší dot�ené oblasti v sídelní zón� Ostrava – 

Výškovice. Zám�r bude realizován na parcelách investora, které v sou�asné dob� slouží jako 

objekt ob�anského vybavení a tento ú�el z�stane po realizaci zám�ru "OC Odra" zachován. 

Potenciální vlivy investi�ního zám�ru na životní prost�edí se mohou projevit prakticky pouze 

v míst� jeho bezprost�edního okolí, kde se vyskytuje i trvale bydlící populace.  

 

 a) opat�ení v pr�b�hu p�ípravy investi�ního zám�ru 

- p�i realizaci zám�ru bude chrán�na stávající zele� na plochách sousedících s parcelami 

zám�ru "OC Odra"  

- je nutno uvážit �asový harmonogram zemních prací tak, aby umožnil provád�ní t�chto 

�inností v období, kdy je možno snížit sekundární prašnost vystupující z manipulace s 

materiálem 

- projekt zám�ru "OC Odra" pro stavební povolení bude obsahovat biologickou �ást, 

která bude �ešit zp�sob sada�ského hospoda�ení na dot�ené ploše, jeho estetizaci a 

ozelen�ní v�etn� ploch podél ulice Výškovická a eventuálních ploch pro krátkodobé 

zahradnické kv�tinové výsadby 

- bude zajišt�n p�edb�žný souhlas provozovatele elektrické sít�, vodovod�, kanalizace, 

dálkového p�ívodu tepla (CZT) k napojení objekt� "OC Odra" 

 

b) opat�ení v pr�b�hu výstavby investi�ního zám�ru 

- ob�ané v okolních obytných domech budou informováni o projektu "OC Odra", jeho 

ú�elu, p�edpokládané délce trvání a p�ínosech, které obyvatel�m okolních dom� 

p�inese 

- organizace stavebních prací bude provedena tak, aby hlu�né práce a práce spojené 

s emisemi do ovzduší byly provád�ny po co nejkratší dobu 
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- hlu�né práce budou provád�ny v denní dob� a b�hem pracovních dn�, ve víkendové 

dny nebudou venkovní práce spojené se zvýšenou hlu�ností a prašností provád�ny 

- provád�ní vlastních stavebních prací bude zajišt�no šetrn�, aby byla chrán�na zele� 

v okolí zám�ru "OC Odra"  

- stavební technika bude v p�ípad� pot�eby �išt�na p�ed vjezdem na ve�ejné komunikace 

 

c) opat�ení v pr�b�hu provozu investi�ního zám�ru 

- vypoušt�ní vy�išt�né komunální odpadní vody a deš�ové vody bude provád�no 

v souladu s kanaliza�ním �ádem  

- provoz "OC Odra" bude probíhat podle provozního �ádu objektu po dobu cca 300 

provozních dn�/rok 

- provoz OLK zajiš�ujících p�ed�išt�ní deš�ových vod z parkoviš� bude �ízen 

provozním �ádem za�ízení a bude  

- organizace dopravy bude zajišt�na v souladu s projektem dv�ma vjezdy do 

parkovacích míst, z toho sjezdy z místní komunikace na venkovní parkovací plochu 

budou dva 

- dopravní provoz bude organizován podle p�ijatých p�edpoklad� – 10 dodávkových 

voz�/den, 2 nákladní vozidla/den, míní se pracovní den 

 

d) opat�ení po skon�ení životnosti za�ízení 

- stavební objekt bude rozebrán a stavba odstran�na z lokality, materiál bude použit 

podle jeho aktuálního stavu v dob� likvidace objektu a aktuálních ustanovení 

legislativy v oblasti nakládání s odpady 

- plochy použité pro stavbu objekt� budou využity podle situace, která bude odpovídat 

aktuální územn� plánovací dokumentaci dot�eného místa 

 

D V. Charakteristika nedostatk� ve znalostech a neur�itosti, které se 

vyskytly p�i specifikaci vliv� 

Neur�itosti zpracování Oznámení podle p�ílohy �. 3 zákona �. 100/2000 Sb. se ve vztahu 

k “OC Odra“ nevyskytly. Pro zajišt�ní informací byl na lokalit� proveden v minulosti terénní 

pr�zkum zam��ený na hodnocení lokality v plošném rozsahu, který zahrnuje i parcelu 

investi�ního zám�ru „OC Odra“ a ekosystému, který je uveden v seznamu chrán�ných lokalit 

podle programu Natura 2000. Oznámení bylo zpracováno s použitím citovaných podklad�. 
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�ást E. Porovnání variant �ešení zám�ru  
Investi�ní zám�r „OC Odra“ je technicky po konzultacích s projektantem a investorem 

zpracován jako jednovariantní. 

Lokalitní varianty nebyly uvažovány, nebo� se jedná o využití parcely v majetku investora se 

zám�rem jeho dalšího využití pro ú�el zlepšení stávajícího stavu obchodn� – spole�enského 

centra Odra jak po stránce stavebního a architektonického stavu tak po stránce jeho 

spole�enské funkce. P�i p�íprav� Oznámení vliv� zám�ru "OC Odra" na životní prost�edí byly 

provedeny p�íslušné úpravy projektu tak, aby ani budoucí doprava a parkování vozidel 

neohrožovala podmínky pro ochranu životního prost�edí a ve�ejného zdraví v nejbližších 

obytných domech.  

Alternativní posouzení je možné jako „nulová varianta“, tedy ponechání sou�asné situace bez 

zamýšleného investi�ního zám�ru. Uvedené �ešení by konzervovalo stávající stav objektu 

obchodn� – spole�enského centra Odra, avšak zabránilo by možnosti jeho renovace, napln�ní 

spole�ensky žádoucí funkce a postupn� by se prohlubovala stavební devastace objektu i 

koncentrování nežádoucích spole�enských jev� v tomto areálu.  

 

 

�ást F. Dopl�ující údaje 
Mapová p�íloha se zákresem zám�ru je uvedena v p�ílohách (p�íloha �. 1 - 5). 
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�ást G. Všeobecn� srozumitelné shrnutí 

netechnického charakteru 
Název: Obchodní centrum Odra, dále „OC Odra“. 

Charakter: výstavba nového obchodního centra charakteru novostavby s dopravní 

infrastrukturou tvo�enou parkovacími místy, sou�asný objekt velkoprodejny Hruška se stane 

integrální sou�ástí nového areálu, z�stane však samostatným subjektem. Sou�asná funkce 

obchodn� – spole�enského st�ediska Odra jako sou�ást ob�anské vybavenosti z�stane 

zachována i po realizaci zám�ru "OC Odra". 

Cílem zám�ru „OC Odra“ je náhrada sou�asných objekt�, které pocházejí ze 70. tých let 20. 

stol a byly stav�ny jako sou�ást tehdejší ob�anské vybavenosti v rámci KBV (komplexní 

bytová výstavba) v dob�, kdy byla stav�na sídelní �ást Ostrava – Výškovice s funkcí bydlení 

hromadného. Sou�asný stav obchodn� – spole�enského centra je ze stavebního i sociálního 

hlediska nevyhovující a soust�e�ují se v n�m jevy, které jsou považovány za spole�ensky 

závadné. Kulturní d�m Odra, jehož budova je sou�ástí areálu, je již minimáln� jeden rok 

uzav�en a jeho objekt není využíván. V areálu jsou provozovány služby, které odpovídají 

sou�asnému stavebnímu stavu objekt� a zam��ují se p�edevším na no�ní život nabídkou heren 

a bar�. Areál leží v blízkosti vysokopodlažní zástavby s funkcí trvalého bydlení a p�edstavuje 

potenciál pro nabídku spole�ensky žádoucí nabídky obchodních a obslužných aktivit typu 

pošty, bank, restaura�ních a stravovacích za�ízení, drobných obchod� a butik� (retail�), 

p�ípadn� dalších.  Pro novou nápl� tohoto areálu je však nutno zajistit p�edevším odpovídající 

stavební podmínky, které budou odpovídat sou�asným normám a p�edstavám o kultu�e 

prost�edí v prostorách ur�ených pro ob�anskou vybavenost. Sou�ástí nového "OC Odra" bude 

i vybudování pot�ebných parkovacích ploch, jejichž nedostatek v okolí "OC Odra" je 

v sou�asné dob� kritický, nebo� parkovací možnosti odpovídají normám z doby p�ed 40 lety. 

Sou�ástí parkovacích ploch je venkovní parkovišt� s kapacitou 101 parkovací místa a 

parkovací d�m tvo�ený dv�ma �ástmi o celkové kapacit� 300 parkovacích míst. Rozmíst�ní a 

kapacita t�chto parkovacích stání byla v pr�b�hu p�ípravy Oznámení EIA upravována tak, aby 

bylo možno b�hem provozu zám�ru "OC Odra" dosáhnout souladu s požadavky na ochranu 

ve�ejného zdraví a životního prost�edí. Z hlediska Územního plánu m�sta Ostravy nedojde ke 

zm�n�, území je ur�eno k pln�ní funkce ob�anské vybavenosti a tato funkce z�stane 

zachována.  



Skácel A., 2009: Obchodní centrum Odra, Oznámení dle p�ílohy �. 3 zák. �. 100/2001 Sb. str. 47 z 82 

Stavebn� bude zám�r "OC Odra" odpovídat sou�asnému obchodn� – spole�enskému st�edisku 

Odra, nový objekt bude také dvoupodlažní, parkovací domy budou �ty�podlažní a jejich výška 

i p�dorys bude zhruba odpovídat sou�asnému kulturnímu domu Odra. B�hem výstavby budou 

sou�asný objekty obchodn� – spole�enského st�ediska Odra demolovány, na lokalit� z�stane 

pouze objekt prodejny Hruška, který s investi�ním zám�rem "OC Odra" nesouvisí. Na míst� 

uvoln�ného prostoru budou vystav�ny nové objekty "OC Odra", které budou mít charakter 

skeletových železobetonových objekt� využívajících prefabrikátové stavební díly s využitím 

sendvi�ových panel�. "OC Odra" bude napojen na stávající inženýrské sít� a bude využívat 

CZT, které zajistí energetické nároky objekt�. Odkanalizování bude zajišt�no oddílnou 

kanalizací, komunální odpadní voda bude �išt�na v Ú�OV Ostrava, deš�ové vody budou 

svedeny do deš�ové kanalizace, jejich �ást z parkovacích loch bude p�ed�išt�na v odlu�ova�i 

lehkých kapalin (OLK).  

Investi�ní zám�r se nenachází v žádné chrán�né �ásti p�írody ani není v jejím kontaktu. Vliv 

na soustavu Natura 2000 byl vylou�en Krajským ú�adem Moravskoslezského kraje. Vliv na 

prvky ÚSES se nem�že projevit, na lokalit� se nevyskytují chrán�né ani zvlášt� chrán�né 

druhy rostlin a živo�ich�.  

Na základ� zjišt�ných okolností a popisu zp�sobu realizace zám�ru "OC Odra", p�i posouzení 

o�ekávaných vliv� na životní prost�edí a ve�ejné zdraví, které byly modelovány pomocí 

specializovaných studií a p�i respektování navržených opat�ení, která zajistí minimalizaci 

potenciálních vliv� zám�ru "OC Odra" na dot�ené lokalit� je možno konstatovat, že  

- realizace investi�ního zám�ru je z hlediska ochrany životního prost�edí p�ijatelná 

- krajinný ráz z�stane nezm�n�n a  

- potenciální vlivy hlu�nosti provozu parkovacích ploch jsou po úprav� projektu do jeho 

optimalizované verze p�ijatelné 

- realizace zám�ru "OC Odra" zabrání další devastaci areálu a zajistí jeho další 

využívání jako objekt ob�anské vybavenosti v souladu s funkcí, kterou má území 

v Územním plánu m�sta Ostravy 

- realizace zám�ru "OC Odra" vy�eší do zna�né míry kritický stav parkování v sídelní 

oblasti Ostrava – Výškovice, které jsou zp�sobeny nedostate�nou kapacitou 

parkovacích ploch odpovídající stavu motorizace �eské spole�nosti v druhé polovin� 

minulého století  

Vzhledem k rozsahu zám�ru „OC Odra“ lze d�vodn� p�edpokládat, že potenciální negativní 

vlivy na ovzduší ani na ve�ejné zdraví nebudou realizací zám�ru „OC Odra“ významn� 
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dot�eny. B�hem jednotlivých fází p�ípravy a realizace investi�ního zám�ru je však nutno 

respektovat opat�ení a podmínky uvedené v p�íslušné kapitole Oznámení (D IV.). 

Datum zpracování oznámení:  

19. leden 2009 

Jméno, p�íjmení, bydlišt� a telefon zpracovatele dokumentace a osob, které se podílely na 
zpracování dokumentace:   
RNDr. Alexander Skácel, CSc., Pr�kopnická 24, 700 30 Ostrava 
Tel. 777 674 897, e-mail: skacel.alex@seznam.cz 
Podpis zpracovatele dokumentace: 

 

�ást H. P�ílohy 
1. Mapová situace lokality a situování investi�ního zám�ru „OC Odra“ v širším okolí 
2. Podrobná situace lokality 
3. Mapový vý�ez lokality – Katastrální mapa 
4. Vý�ez územního plánu �ásti Ostrava – Výškovice  
5. Technické �ešení zám�ru „OC Odra“ – budoucí stav 
6. Hodnocení vlivu zám�ru „OC Odra“ na soustavu Natura 2000  
7. Vyjád�ení p�íslušného stavebního ú�adu k zám�ru z hlediska souladu se schválenou 

územn� plánovací dokumentací  
8. Rozptylová studie zám�ru  
9. Hluková studie zám�ru  
10. Fotografické p�ílohy 

- Foto �. 1: Stávající stav objekt� pro realizaci zám�ru „OC Odra“ 
- Foto �. 2: Stávající stav objekt� pro realizaci zám�ru "OC Odra"  

11. Pov��ující dokumenty 
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P�íloha �. 1 

Mapová situace lokality a situování investi�ního zám�ru 
„OC Odra“ v širším okolí 

 

P�íloha �. 2 

Podrobná situace lokality 
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P�íloha �. 3 

Mapový vý�ez lokality – katastrální mapa 
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P�íloha �. 4 

Vý�ez územního plánu �ásti Ostrava – Výškovice  
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P�íloha �. 5 

Technické �ešení zám�ru „OC Odra“ – budoucí stav 
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P�íloha �. 6 

Hodnocení vlivu zám�ru „OC Odra“ – Natura 2000 
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P�íloha �. 7 

Vyjád�ení p�íslušného stavebního ú�adu k zám�ru 

z hlediska souladu se schválenou územn� plánovací 

dokumentací  
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P�íloha �. 8 

Rozptylová studie zám�ru  
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P�íloha �. 9 

Hluková studie zám�ru 

 

 
 
 
 

OC ODRA 
Ostrava -Výškovice 

 
 
 

 
Vliv hluku z výstavby a provozu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hluková studie 
 
 
 
 

 
         RNDr. Vladimír Suk 
Ostrava, listopad 2008                                                         e-mail:vladimir.suk@tiscali.cz 
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 1. Ú�el zpracování 
Studie byla zpracována pro posouzení vlivu hluku, z výstavby a provozu Obchodního centra 
Odra  
v Ostrav� - Výškovicích a chrán�ném venkovním prostoru staveb a za ú�elem zjišt�ní souladu 
s ustanoveními § 11 Na�ízení vlády �. 148/2006 Sb. o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými 
ú�inky hluku a vibrací.  
 
2. Popis lokality 
Plánovaná stavba „OC Odra Ostrava - Výškovice“ je situována na ploše bývalého obchodního 
a spole�enského centra Odra východn� od komunikace Výškovická. Stavba si vyžádá úplnou 
demolici nevyhovujících a tém�� nevyužívaných staveb: kulturního domu (�.p. 640), demolici 
restaurace Jižanka (�.p. 638) a okolních spojovacích skelet� a dále �áste�nou demolicí Domu 
služeb �.p. 765 na pozemku 740/42 a 740/43. Nové OC ODRA se bude skládat ze t�í 
základních �ástí:  vlastního  komplexu, který vznikne dvoupodlažní p�ístavbou, ze stávajícího 
velkoobchodu Hruška a nového �ty�podlažního parkovacího domu.  
Nejbližší chrán�ný venkovní prostor se nachází západn� od plánované výstavby parkovacího 
domu ve vzdálenosti cca 15 m. Jedná se o budovu školní družiny �.p. 440,  na východ� ve 
vzdálenosti cca 20 m od OC Odra se nachází výškový bytový d�m �.p.428 a ve vzdálenosti 
cca 40 m se jedná o výškový bytový d�m �.p.429  .  
Celková situace je na obr. �. 1 (zdroj: www.gisova.cz)  
 
Obr. �. 1  Celková situace 

 



Skácel A., 2009: Obchodní centrum Odra, Oznámení dle p�ílohy �. 3 zák. �. 100/2001 Sb. str. 58 z 82 

3. Základní informace a jejich zdroje 
Pro výpo�ty provedené v této studii byly použity následující informa�ní zdroje: 
a) podklady z PD: „Obchodní centrum Odra“, Ateliér Simona Group, Ostrava,09/2008 
b) intenzity dopravy z akce „Pravidelné pr�zkumy dopravy v Ostrav� v roce 2007“, Dopravn� 
inženýrská kancelá� Ostravských komunikací, a.s., Ostrava, 11/2007 
c) údaje ze s�ítání dopravy ze dne 24. 11. 2008 a místního šet�ení na dané lokalit� 
d) �SN – EN 12354-4 P�enos zvuku z budovy do venkovního prostoru 
e) programové vybavení HLUK+, verze 8.11, sériové �íslo 6012 
f) Na�ízení vlády �. 148/2006 Sb. 
g) jízdní �ády tramvajových linek, www.dpo.cz 
 
4. Technologické a stavební �ešení 
Cílem rekonstrukce stávajícího centra Odra je vytvo�ení nového obchodního a spole�enského 
centra, zahrnující restaurace, retaily,  bankovní a poštovní služby. V sou�asné dob� je toto 
centrum již z�ásti nefunk�ní a došlo k uzav�ení n�kterých objekt�. Vzhledem k technickému 
stavu stávajících konstrukcí, bude nutno provést rozsáhle bourací práce. Jedná se o celkovou 
demolici kulturního a spole�enského domu, restaurace Jižanky, celkovou demolici 
skeletových konstrukcí tvo�ících propojovací komunikace mezi jednotlivými objekty, 
vybourání st�ešní konstrukce a konstrukce skeletu na úrovni 2.NP u domu služeb a odstran�ní 
drobných staveb, konstrukcí a komunikací v�etn� nevyhovujících inženýrských sítí.  
Nové OC ODRA se bude skládat ze t�í základních �ástí: 
OC ODRA, vznikne dvoupodlažní p�ístavbou �elní  a zadní fasády domu služeb, v�etn� 
rekonstrukce jeho skeletu  a vytvo�ením nového vnitrobloku 
Velkoobchod Hruška – tato �ást stávajícího obchodního a spole�enského centra bude �ešena 
samostatn� jeho majitelem.  
Parkovací d�m – jedná se o nov� budovaný �ty�podlažní skelet, jehož první dv� podlaží 
budou vyhrazena pro návšt�vníky OC ODRA, a další dv� podlaží budou �ešena jako nájemní 
parkovací prostor.  
 
Stavební �ešení 
Stavba bude provedena jako prefabrikovaný betonový skelet s pilí�i 400x400mm s osovými 
vzdálenostmi 7200x6000mm. Pr�vlaky budou tvo�eny ocelovými sva�ovanými nosníky 
s p�írubou pro osazení stropních panel�. Na tento systém budou aplikovány stropní panely 
Spiroll o tl 250mm. Konstruk�ní výška skeletu 1.NP �iní 3500 mm, 2.NP pak 4250 mm. 
St�ešní konstrukce je �ešena jako jednopláš�ová plochá st�echa s vnit�ními deš�ovými 
vpust�mi a hydroizola�ní st�ešní krytinou s gumovou folií Firestone. V centrální �ásti st�ešní 
konstrukce je umíst�no prosklené zast�ešení (sv�tlík) o ploše cca. 900m2. Obvodový pláš� 
OC Odra je tvo�en tepeln� izola�ními panely tl. 150mm, které se skládají z oboustranného 
oplášt�ní lakovaným profilovaným plechem a výpln� z minerální vaty (nap�. Kingspan).  
Samostatnou sou�ástí OC Odra bude �ty�podlažní parkovací d�m, který zajistí 300 
parkovacích míst. Jedná se o montovaný skelet s kruhovými železobetonovými sloupy 
s osovou vzdáleností 7500x7500mm a 7500x5000mm. Zastropení je tvo�eno ocelovými 
pr�vlaky a stropními p�edpjatými panely Spirilo tl. 250mm. Parkovací d�m je �ešen jako 
otev�ený skelet, na úrovni 2.NP je provedeno ochranné zábradlí z tahokovu. T�etí a �tvrté 
podlaží, je v celé své výšce kryto výplní s tahokovu. 
 
Provoz obchodních jednotek se p�edpokládá pouze v denní dob�, provoz kasina se prodlouží 
do no�ních hodin. 
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5. Zdroje hluku 
5.1. Zdroje liniové 
Liniovými zdroji hluku je v sou�asné dob� automobilový provoz na ve�ejných komunikacích. 
Jedná se zejména o ulici Výškovická, která je nejvíce zatíženou komunikací v lokalit�. 
Sou�asný stav a p�edpokládané dopravní zatížení komunikací v dalších letech,  byly 
vypo�teny pomocí p�epo�ítávacích koeficient� 	SD z  intenzity dopravy v roce 2007, zjišt�né 
v rámci akce „Pravidelné pr�zkumy dopravy v Ostrav� v roce 2007“.  Intenzita dopravy na 
místní komunikaci na severní stran� OC ODRA vedoucí z ulice Výškovická k parkovišti  
mezi  domy �.p.445 – 448 byla zjišt�na s�ítáním dne 24.11.2008.  
 
Tab. �. 1 Pr�m�rná denní �etnost provozu na komunikacích v roce 2008 

Profil, ulice N OA NNA 
tramvaje 

den 
tramvaje 

noc 
Výškovická 5490 552 405 72 Výškovická 5138 466 

Výškovická-parkovišt� 470 2 - - 
Výškovická - rampa 10 2 - - 

N OA - osobní automobily 
NNA - nákladní automobily 
 
V období výstavby p�istupuje ke stávajícím liniovým zdroj�m doprava stavebních materiál� a 
technologických komponent�, jejímž zdrojem a cílem bude místo výstavby.  
Pro ú�ely výpo�tu se p�edpokládá, že pro dopravní obsluhu staveništ� bude využit stávající 
vjezd na rampu z ulice Výškovická. Výjezd ze staveništ� bude na ulici spojující stávající 
parkovišt� a ulici Výškovická. P�edpokládaný po�et jízd nákladních automobil� se pro fázi 
výstavby p�edpokládá 50 denn� v denní dob�. Dále se p�edpokládá po�et jízd osobních 
automobil� v souvislosti s dopravní obsluhou stavby ve výši 20 jízd denn�, v denní dob�.  
 
Po zprovozn�ní obchodního centra Odra bude návšt�vník�m k dispozici kolem objektu OC na 
východní, severní a západní stran� celkem 101 parkovacích stání na ploše cca 0,3 ha. 
P�edpokládá se trojnásobná obm�na vozidel na jedno parkovací stání v denní dob�. 
 
Další parkovací místa budou ve �ty�podlažním parkovacím dom�, který  má v  prvním podlaží 
kapacitu 60 parkovacích míst a ve  2.NP pak 77 parkovacích míst pro návšt�vníky OC. Zde se 
p�edpokládá 3 x obm�na vozidel na jednom parkovacím míst� v denní dob�.  
Pronajímané t�etí podlaží má 77 parkovacích stání a poslední podlaží 81 míst, kde se 
p�edpokládá dvounásobná obm�na vozidel na jednom parkovacím míst� v denní dob� a ½-
násobná obm�na v no�ní dob�.  
Pro výhledový stav se p�edpokládá, že p�íjezd a výjezd z parkovacího domu OC ODRA bude  
možný ze dvou stran. První cesta vede podél bo�ní a zadní fasády podél venkovních 
parkovacích plochy OC ODRA na dvojici betonových nájezdových ramp. Druhá cesta pak 
vede p�ímo z ulice Výškovická p�es vyhrazenou �ást stávajícího zásobovacího dvora a 
nájezdovou rampu do 2.NP parkovacího domu 
 
Pro zásobování obchodního centra se po�ítá s 10 dodávkovými vozidly a 2 nákladními 
automobily v denní dob� s vjezdem na rampu do zásobovacího dvora. 
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Obr. �. 2  Schéma dispozi�ního �ešení stavby a profily komunikací  v okolí obchodního 
centra 

 
 
Tab. �. 2 Pr�m�rná denní �etnost provozu na komunikacích p�ed, b�hem a po výstavb� 
OC 

Profil N OA NNA N OA NNA N OA NNA 

 p�ed realizací* výstavba*  po realizaci* 
Výškovická 5705 563 5715 588 6205 565 
Výškovická 5339 475 5349 500 5895 479 

Výškovická-parkovišt� 489 2 499 27 989 2 
Výškovická - rampa 16 2 26 27 572 4 

 *) Po�ty vozidel jsou vztaženy na rok 2010, barevné ozna�ení komunikací je shodné s Obr. 2. 
 
5.2. Zdroje plošné  
Významné plošné zdroje hluku se v sou�asné dob� v blízkém okolí p�edm�tné lokality 
nevyskytují.   
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V období výstavby bude plošným zdrojem hluku plocha hlavního staveništ�. Nejvyšší 
hlukové emise lze o�ekávat b období provád�ní demoli�ních a výkopových prací.  Zde bude 
hluk zp�soben provozem stavebních mechanizm� a pojezdy nákladních automobil� pro odvoz 
demoli�ního materiálu, výkopových zemin a automobil� se stavebními materiály a 
komponenty technologického za�ízení v prostorech mimo ve�ejné komunikace. 
P�edpokládaný po�et jízd nákladních automobil� se pro fázi výstavby p�edpokládá 50 denn� v 
denní dob� (vychází z údaj� projektanta množství demoli�ních odpad�, výkopových zemin a 
doby provád�ní t�chto prací). Hluk na ploše staveništ� byl modelován nep�etržitou �inností 
dvou stavebních stroj� s akustickým výkonem 102 dB (nap�. bagr, naklada� atp.) Tyto 
�innosti budou provád�ny v pouze v denní dob�.  
 
Po uvedení obchodního centra do provozu budou plošnými zdroji hluku �ásti obvodového 
plášt�, které p�ísluší restauraci, kasinu a obvodové zdi parkovacího domu ve III. a IV. NP.  
 
5.2.1. Parametry stavebních konstrukcí 
Vzduchová nepr�zvu�nost Rw’ svislých a vodorovných konstrukcí byla zjišt�na výpo�tem 
pomocí programového vybavení NEPr�zvu�nost 2005 
 
Tab. �. 3  Nepr�zvu�nost obvodového plášt� – kasino  
 Typ konstrukce :   složená (kombinovaná) 
 Jednotlivé díl�í konstrukce (celkem 2): 
 Po�ad.�.kce  Název  Plocha [m2] 
 1   Podezdívka                     18,0 
 2  Prosklení 6/18/6      90,0 

Kmito�et Nepr�zv. Ref. k�ivka Rozdíl 
    

f[Hz] R[dB] Rref[dB] deltaR[dB] 
    

100 18,8 16 ----- 
125 17,8 19 1,2 
160 23,8 22 ----- 
200 18,8 25 6,2 
250 22,8 28 5,2 
315 27,8 31 3,2 
400 25,8 34 8,2 
500 32,3 35 2,7 
630 34,3 36 1,7 
800 36,8 37 0,2 

1000 37,8 38 0,2 
1250 39,8 39 ----- 
1600 42,8 39 ----- 
2000 43,8 39 ----- 
2500 43,8 39 ----- 
3150 40,8 39 ----- 

Sou�et:   28,9 
 Vážená nepr�zvu�nost (laboratorní) Rw  :   35 dB 
 Faktor p�izp�sobení spektru C :   -2 dB 
 Faktor p�izp�sobení spektru C,tr :   -6 dB 
 Zápis dle �SN EN ISO 717-1:  Rw (C;Ctr) = 35 (-2;-6) dB 
 



Skácel A., 2009: Obchodní centrum Odra, Oznámení dle p�ílohy �. 3 zák. �. 100/2001 Sb. str. 62 z 82 

Tab. �. 4  Nepr�zvu�nost obvodového plášt� – restaurace 
 Typ konstrukce :   složená (kombinovaná) 
 Jednotlivé díl�í konstrukce (celkem 2): 
 Po�ad.�.kce  Název  Plocha [m2] 
 1  Podezdívka                      10,5 
 2  Prosklení 6/18/6      52,5 

Kmito�et Nepr�zv. Ref. k�ivka Rozdíl 
    

f[Hz] R[dB] Rref[dB] deltaR[dB] 
    

100 18,8 16 ----- 
125 17,8 19 1,2 
160 23,8 22 ----- 
200 18,8 25 6,2 
250 22,8 28 5,2 
315 27,8 31 3,2 
400 25,8 34 8,2 
500 32,3 35 2,7 
630 34,3 36 1,7 
800 36,8 37 0,2 

1000 37,8 38 0,2 
1250 39,8 39 ----- 
1600 42,8 39 ----- 
2000 43,8 39 ----- 
2500 43,8 39 ----- 
3150 40,8 39 ----- 

Sou�et:   28,9 
 Vážená nepr�zvu�nost (laboratorní) Rw  :   35 dB 
 Faktor p�izp�sobení spektru C :   -2 dB 
 Faktor p�izp�sobení spektru C,tr :   -6 dB 
 Zápis dle �SN EN ISO 717-1:  Rw (C;Ctr) = 35 (-2;-6) dB 
 
Tab. �. 5  Nepr�zvu�nost obvodového plášt� – garáže III. A IV. NP 
 Typ konstrukce :   jednoduchá jednovrstvá 
 �íslo  Název  D[m]  Ro[kg/m3]  c[m/s]  eta[-]  Ed[MPa]/alfa[-] 
 1  Ocel            0,0010  7650,0  4573  0,003  ------ 

Kmito�et Nepr�zv. Ref. k�ivka Rozdíl 
    

f[Hz] R[dB] Rref[dB] deltaR[dB] 
    

100 10,2 9 ----- 
125 12,2 12 ----- 
160 14,1 15 0,9 
200 16,2 18 1,8 
250 18,2 21 2,8 
315 20,2 24 3,8 
400 22,2 27 4,8 
500 24,2 28 3,8 
630 26,2 29 2,8 
800 28,2 30 1,8 

1000 30,2 31 0,8 
1250 32,2 32 ----- 
1600 34,2 32 ----- 
2000 36,2 32 ----- 
2500 38,2 32 ----- 
3150 40,1 32 ----- 

Sou�et:   23,5 
 Vážená nepr�zvu�nost (laboratorní) Rw  :   28 dB 
 Faktor p�izp�sobení spektru C :   -1 dB 
 Faktor p�izp�sobení spektru C,tr :   -5 dB 
 Zápis dle �SN EN ISO 717-1:  Rw (C;Ctr) = 28 (-1;-5) dB 
 
Akustické výkony na jednotlivých prvcích fasády byly vypo�teny dle �SN – EN 12354-4 
P�enos zvuku z budovy do venkovního prostoru. Pro výpo�et se p�edpokládá, že prostory 
restaurace a kasina  
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budou provozovány s reprodukovanou hudbou a hladina akustického tlaku v t�chto prostorech 
bude na úrovni 85 dB. Ob� provozovny budou osazeny klimatiza�ním za�ízením, Prosklení 
nebude mít otevíratelné díly. U patrových garáží budou oplášt�na dv� vrchní podlaží. Hladina 
akustického tlaku byla vypo�tena z pr�m�rné obrátkovosti na parkovacích stáních (61 dB).    
 
Tab. �. 6 Akustické výkony na obvodových konstrukcích  

LpA [dB] prvek X´as 
[dB] 

Cd plocha 
[m2] 

Lwa [dB] 
 kasino 

85 st�na 48,93 -3 18 45,62 
85 okno 30,92 -3 90 70,62 
 restaurace 

85 st�na 47,5 -3 10,5 44,71 
85 okno 30,14 -3 52,5 69,06 
 garáže 

61 st�na 26,46 -5 171 51,87 
 
 
5.3. Zdroje bodové 
V sou�asné dob� je zdrojem hluku  VZT obchodu Hruška restaurace Jižanka. P�ívod vzduchu 
do prodejny je zajišt�n ze st�echy VZT jednotkou s tlumi�em s akustickým výkonem 60,5 dB. 
Odvod vzduchu je zajišt�n 2 ventilátory s výtlakem do východní fasády objektu prodejny, 
s akustickým výkonem 69 dB. K v�trání restaurace jsou provozovány dva ventilátory 
s akustickým výkonem 73,5 dB umíst�né na st�eše objektu. 
 
V období výstavby se výskyt bodových zdroj� hluku nep�edpokládá. Plocha hlavního 
staveništ� se bude pravd�podobn� chovat jako plošný zdroj hluku. 
 
V období provozu obchodního domu budou bodovými zdroji hluku sání a výtlaky 
vzduchotechnických jednotek fy FRIVENT. Prostory obchodního centra budou v�trány, 
vytáp�ny a chlazeny osmi vzduchotechnickými  za�ízeními, které budou umíst�ny na st�eše 
objektu. Vzduchotechnické jednotky jsou zhotoveny ze sendvi�ových panel� o tlouš�ce 
50mm a na vstupech nebo výstupech vzduchu jsou instalovány tlumi�e hluku o délce 1m.  
Jednotky budou v dob�, kdy bude obchodní centrum mimo provoz, pracovat pouze 
s cirkula�ním vzduchem. Dotáp�ní a dochlazování prostor bude zajišt�no pomocí fanciol�. 
V�trání prodejních prostor 
Prodejní plochy a foyer obchodního centra budou nucen� rovnotlakov� v�trány. V�trání 
prodejních ploch a foyer budou zajiš�ovat �ty�i centrální vzduchotechnické jednotky.  
V�trání restaurací a jejich zázemí 
V�trání restaurací budou zajiš�ovat �ty�i centrální vzduchotechnické jednotky, které budou 
umíst�ny na st�eše objektu. V�trání zázemí restaurací budou také zajiš�ovat dv� centrální 
vzduchotechnické jednotky. 
 
Velkoprodejna Hruška 
Stávající prodejna Hruška v�etn� svého zázemí není sou�ástí této studie. V hlukové studii je 
zahrnutý pravd�podobný sou�asný stav. 
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Tab.�. 7 P�ehled VZT obchodního centra Odra 

jednotka 
pr�tok 

vzduchu 
m3/hod 

akustický 
výkon za�ízení 

dB(A)* 

hluk ve 
vzdálenosti 

1m * 
levá I. NP 17400 67,3 59,4 

pravá I. NP 15500 68 60,1 
restaurace I.NP 10800 65,2 57,3 

zázemí I. NP 4800 62,9 55,0 
levá II. NP 11800 66,2 58,3 

pravá II. NP 17600 67,3 59,4 
kasino II. NP 9000 64,6 56,7 
zázemí II.NP 12600 66,9 59,0 

*) hodnoty uvedené výrobcem Frivent 
 
V no�ní dob� budou VZT za�ízení v provozu s výkonem sníženým na minimum, pouze za 
ú�elem prov�trávání prostor� (akustické výkony o 5 dB nižší) mimo VZT kasina a jeho 
zázemí. 
 
6. Výpo�et ekvivalentních hladin hluku 
Výpo�et ekvivalentních hladin hluku, jehož zdrojem bude výstavba a provoz objektu, byl 
proveden pro následující stavy:  
 
1. stav bez realizace  
2. stav v období výstavby  
3. stav s provozem obchodního centra (2010) 
 
Pro hluk z výstavby a provozu byla ekvivalentní hladina akustického tlaku stanovena, dle § 
11, odst. 4 Na�ízení vlády 148/2006 Sb., pro osm nejhlu�n�jších hodin v denní dob� a 
nejhlu�n�jší hodinu v dob� no�ní.  Pro hluk z dopravy na ve�ejných komunikacích pro celou 
denní a no�ní dobu.  
Výpo�et hladin hluku ve venkovním chrán�ném prostoru a venkovním chrán�ném prostoru 
staveb byl proveden pomocí programového vybavení HLUK+, verze 8.11, sériové �íslo 6012 
s implementovanou novelou metodiky výpo�tu dopravního hluku. Modelování situace bylo 
provedeno na katastrální map� lokality M 1: 1500. 
 
6.1. Výpo�tové body 
Ekvivalentní hladiny hluku budou vypo�teny pro venkovní chrán�ný prostor definovaný v 
souladu s § 30, odst. 3 zákona 258/2000 Sb.  
Výpo�tový bod �.1 
objekt školní družiny �.p. 440 (p.�.740/46), 2 m p�ed východní fasádou, 3 m nad úrovní 
terénu 
Výpo�tový bod �.2 
objekt školní družiny �.p. 440 (p.�.740/46), 2 m p�ed severní fasádou, 3 m nad úrovní terénu  
Výpo�tový bod �.3 
bytový d�m �.p. 428 (p.�.740/41), 2 m p�ed západní fasádou, 6, 12 a 18 m nad úrovní terénu 
Výpo�tový bod �.4 
bytový d�m �.p. 447 (p.�.740/29), 2 m p�ed jižní fasádou, 6, 12 a 18 m nad úrovní terénu 
Výpo�tový bod �.5 
bytový d�m �.p. 429 (p.�.740/32), 2 m p�ed západní fasádou, 6, 12 a 18 m nad úrovní terénu 
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6.2. Hluk ve venkovním chrán�ném prostoru 
6.2.1 Dopravní hluk 
Obr. �. 3  Ekvivalentní hladiny dopravního hluku – stav v r. 2010, bez OC, denní doba 

 
 
Obr. �. 4  Ekvivalentní hladiny dopravního hluku – stav v r. 2010, bez OC, no�ní doba 
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Obr. �. 5 Ekvivalentní hladiny dopravního hluku - stav v  r. 2010, výstavba, denní doba 

 
 
 
Obr. �. 6 Ekvivalentní hladiny dopravního hluku – stav v r. 2010, s provozem OC,denní 
doba 

 
 



Skácel A., 2009: Obchodní centrum Odra, Oznámení dle p�ílohy �. 3 zák. �. 100/2001 Sb. str. 67 z 82 

Obr. �. 7 Ekvivalentní hladiny dopravního hluku – stav v r. 2010, s provozem OC, no�ní 
doba 

 
 
Tab. �. 8  Zm�ny ekvivalentní hladiny hluku z dopravy 

Výp. bod �. výška [m] LAeq,T [dB] 
bez OC 

LAeq,T [dB] 
stavba 

LAeq,T [dB] 
s OC 

  denní doba 
1 3 36,1 36,2 38,8 
2 3 49,5 51,1 50,5 
3 6 42,3 42,4 45,4 
3 12 49,6 49,7 51,0 
3 18 53,7 53,7 53,9 
4 6 55,4 55,6 56,9 
4 12 57,2 57,5 58,3 
4 18 58,6 58,8 59,4 
5 6 44,3 44,5 46,2 
5 12 48,0 48,1 49,7 
5 18 52,3 52,4 52,4 
  no�ní doba 
1 3 29,0 - 31,7 
2 3 42,6 - 43,4 
3 6 35,4 - 38,4 
3 12 42,7 - 44,1 
3 18 46,8 - 47,1 
4 6 48,0 - 49,0 
4 12 50,1 - 50,9 
4 18 51,5 - 52,1 
5 6 37,2 - 38,9 
5 12 41,0 - 42,6 
5 18 45,4 - 45,5 
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6.2.2. Hluk ze stacionárních zdroj� 

Obr.�. 8 Hluk ze stacionárních zdroj� – sou�asný stav, denní doba 

 
Obr.�. 9 Hluk ze stacionárních zdroj� – sou�asný stav, no�ní doba 
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Tab. �. 9  Ekvivalentní hladiny hluku – pravd�podobný sou�asný stav 
Výp. bod �. výška [m] LAeq,T [dB] 

doprava*) 
LAeq,T [dB] 

stac. zdroje 
LAeq,T [dB] 

celkem 
  denní doba 
1 3 8,9 39,1 39,1 
1 6 13,3 39,1 39,1 
2 3 31,9 36,4 37,7 
2 6 32,3 35,8 37,4 
3 6 26,3 26,3 29,3 
3 12 28,8 27,8 31,3 
3 18 30,3 27,7 32,2 
4 6 37,8 21,4 37,9 
4 12 37,9 23,4 38,0 
4 18 38,1 24,0 38,2 
5 6 33,9 21,9 34,2 
5 12 34,3 23,5 34,7 
5 18 34,7 23,4 35,0 
  no�ní doba 
1 3 6,7 34,2 34,2 
1 6 7,5 34,3 34,3 
2 3 6,8 32,0 32,1 
2 6 7,9 31,4 31,5 
3 6 21,7 23,8 25,9 
3 12 24,2 24,8 27,5 
3 18 25,6 24,8 28,2 
4 6 33,3 18,0 33,4 
4 12 33,4 19,5 33,5 
4 18 33,5 20,8 33,8 
5 6 29,3 18,1 29,6 
5 12 29,7 19,8 30,1 
5 18 30,0 19,8 30,4 

*) doprava mimo ve�ejné komunikace 

Obr. �. 10  Ekvivalentní hladiny hluku – období výstavby  
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Tab. �. 10 Ekvivalentní hladiny  hluku – období výstavby  
Výp. bod �. výška [m] LAeq,T [dB] 

doprava*) 
LAeq,T [dB] 

stac. zdroje 
LAeq,T [dB] 

celkem 
1 3 47,4 63,3 63,4 
1 6 48,3 63,3 63,4 
2 3 53,0 60,2 61,0 
2 6 53,6 60,2 61,1 
3 6 43,4 54,4 54,7 
3 12 44,9 54,5 54,9 
3 18 45,5 54,7 55,2 
4 6 46,4 62,8 62,9 
4 12 47,1 62,5 62,6 
4 18 47,4 61,9 62,0 
5 6 38,4 55,2 55,3 
5 12 39,0 55,2 55,3 
5 18 40,7 55,1 55,2 

*) doprava mimo ve�ejné komunikace 
 
6.2.3 Hluk ze stacionárních zdroj� - provoz obchodního centra 
Za hluk ze stacionárních zdroj� je považován hluk z provozu vzduchotechnických za�ízení 
objekt� v�etn� automobilového provozu mimo ve�ejné komunikace. Pro no�ní dobu se 
p�edpokládá pouze omezený provoz  VZT jednotek k prov�trávání objekt� s akustickým 
výkonem o 5 dB nižším než v denní dob�. Výkon VZT kasina a zázemí kasina bude stejný jak 
v denní tak i v no�ní dob�. 
  
 
Obr. �. 11  Ekvivalentní hladiny hluku ze stacionárních zdroj� - provoz, denní doba 
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Obr. �. 12  Ekvivalentní hladiny hluku ze stacionárních zdroj� - provoz, no�ní doba 

 
 
Tab. �. 11  Ekvivalentní hladiny hluku - provoz OC 

Výp. bod �. výška [m] LAeq,T [dB] 
doprava*) 

LAeq,T [dB] 
stac. zdroje 

LAeq,T [dB] 
celkem 

  denní doba 
1 3 20,5 24,5 26,0 
1 6 26,9 24,1 28,8 
2 3 47,1 32,1 47,2 
2 6 47,6 31,6 47,7 
3 6 48,2 34,0 48,3 
3 12 46,6 33,9 46,8 
3 18 46,2 32,8 46,4 
4 6 44,2 31,1 44,4 
4 12 43,8 31,0 44,0 
4 18 44,1 30,5 44,3 
5 6 43,1 30,5 43,3 
5 12 42,7 30,2 42,9 
5 18 42,9 30,1 43,1 
  no�ní doba 
1 3 9,8 22,7 22,9 
1 6 13,4 22,6 23,1 
2 3 32,5 30,0 34,4 
2 6 33,1 30,3 34,9 
3 6 38,1 30,2 38,7 
3 12 37,2 29,9 37,9 
3 18 36,4 29,6 37,3 
4 6 36,7 28,4 37,3 
4 12 36,0 28,3 36,7 
4 18 36,2 27,9 36,8 
5 6 34,7 26,3 35,3 
5 12 34,5 25,8 35,0 
5 18 34,7 25,7 35,2 

*) doprava mimo ve�ejné komunikace 
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7.  Hluk ve vnit�ním chrán�ném prostoru staveb 
7.1. Hluk pronikající zven�í 
Hladina akustického tlaku pro hluky pronikající zven�í byla vypo�tena pro výpo�tový bod �. 
3(d�m �.p.428). Jedná se o pokoj zabydlený, vybavený nábytkem a kobercem, s oknem TZI 0 
(nepr�zvu�nost 24 dB, nejhorší možná varianta). 
 
Tab. �. 12 Hluk pronikající zven�í 
LpA [dB] doba výp. bod objem místnosti 

[m3] 
plocha fasády 

[m2] 
plocha oken 

[m2] Dnt‘  [dB] Lpa,in[dB] 

48,3 denní  3 60 12 4,32 22,21 26,09 
38,7 no�ní 3 60 12 4,32 22,21 16,49 

 
8. Zhodnocení 
Z tabulky �. 8  je patrné, že v denní dob� je v okolí výpo�tového bodu �.4  hygienický limit  
akustického tlaku pro dopravní hluk v sou�asné dob� již p�ekro�en.  V d�sledku výstavby 
dojde k nepatrnému zvýšení hladin akustického tlaku v tomto období o 0,2 – 0,3 dB a po 
zprovozn�ní obchodního centra zde dojde ke zvýšení hladin akustického tlaku o p�ibližn� 0,5 
– 1,1 dB. 
V no�ní dob�   je hygienický limit  akustického tlaku pro dopravní hluk v sou�asné dob� již 
p�ekro�en u výpo�tového bodu �.3 (18m), �.4 a �.5 (18m).  Po zprovozn�ní obchodního centra 
dojde ke  zvýšení hladin akustického tlaku v rozmezí 0,1 – 1,0 dB.  
 
V období výstavby objektu, nedojde k p�ekro�ení hygienického limitu pro hluk ze 
stacionárních zdroj� ( tab.�. 10). Podmínkou je, aby stavební práce, zejména práce s t�žkou 
stavební technikou byly provád�ny v souladu s ustanoveními na�ízení vlády �. 148/2006 Sb., 
v dob�  7.00 - 21.00 hod.  
Z tabulky �. 11 je patrné, že vlivem provozu hodnoceného obchodního centra  nedojde k 
p�ekro�ení hygienického limitu v ekvivalentní hladin� akustického tlaku pro hluk ze 
stacionárních zdroj� v osmi nejhlu�n�jších hodinách v denní dob� ani v nejhlu�n�jší hodin� 
v dob� no�ní.  
 
Výše uvedené zhodnocení výsledk� platí za dodržení následujících podmínek: 

5. hluk emitovaný vzduchotechnickými za�ízeními nesmí vykazovat tónové složky 
6. stavební práce nebudou provád�ny v no�ní dob� 
7. hlu�né stavební práce a práce spojené s provozem t�žké stavební techniky budou 

provád�ny pouze v dob� od 7.00 hod do 21.00 hod.  
8. vjezd do III. a IV. NP parkovacího domu (nájemní garáže) bude pouze p�es vjezd 

na rampu z ulice Výškovická 
 
8.1. Požadavky �SN 73 0532 
Nepr�zvu�nost obvodového plášt� budovy vyhovuje �SN 73 0532 Touto normou je 
stanovena minimální hodnota vzduchové nepr�zvu�nosti pro hladinu venkovního hluku  LAeq  
= 55 – 60 dB v dob� denní a LAeq  = 46 -50 dB v dob� no�ní 
  Rw´ ≥≥≥≥ 30 dB. 
 
Pro nepr�zvu�nost obvodového plášt� kasina a restaurace byla výpo�tem zjišt�na hodnota  
Rw´ =  35  dB. 
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8.2. Požadavky Na�ízení vlády �. 148/2006 Sb. 
8.2.1. Hluk v chrán�ném vnit�ním prostoru staveb 
Dle Na�ízení vlády �. 148/2006 Sb. o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a 
vibrací. § 10. odst. 2 a 3. se hygienický limit v maximální hladin� akustického tlaku A v 
chrán�ném vnit�ním prostoru staveb se stanoví : 
- pro hluky pronikající zven�í sou�tem základní hladiny ekvivalentní akustického tlaku 
LAeq.T = 40 dB a korekcí p�ihlížejících k využití prostor� a denní dob� podle p�ílohy �. 2. 
korekce: - 10 dB .....  no�ní doba 
 
Na základ� výsledk� uvedených v tab. �. 12  lze konstatovat, že 
vlivem  provozu obchodního centra Odra v Ostrav� - Výškovicích,  v chrán�ném 
vnit�ním prostoru staveb 
 
a) nedojde k p�ekro�ení hygienického limitu v ekvivalentní hladin� akustického tlaku 
pro hluky pronikající zven�í v denní i v no�ní dob�. 

8.2.2. Hluk v chrán�ném venkovním prostoru 
Dle Na�ízení vlády �. 148/2006 Sb., o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a 
vibrací, § 11, odst. 4, se nejvyšší p�ípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A v 
chrán�ném venkovním prostoru a chrán�ném venkovním prostoru staveb se stanoví sou�tem 
základní hladiny hluku  LAeq,T = 50 dB a p�íslušné korekce pro denní nebo no�ní dobu a 
místo dle p�ílohy �. 3. 
-  korekce  +15 dB ...... provád�ní povolených staveb, 7.00 - 21.00 hod  
  +10 dB ...... provád�ní povolených staveb, 6.00 – 7.00 a 21.00 – 22.00 hod 

+5 dB ........ provoz na ve�ejných komunikacích 
-10 dB ....... no�ní doba 

 
Na základ� výsledk� uvedených v tabulkách �. 8 - 11 lze konstatovat, že: 

• za sou�asného stavu 
a) dochází k p�ekro�ení hygienického limitu v ekvivalentní hladin� akustického tlaku 
pro dopravní hluk  v denní dob� v okolí výpo�tového bodu �.4 
 
b) v okolí ostatních výpo�tových bod�  nedochází k p�ekro�ení hygienického limitu v 
ekvivalentní hladin� akustického tlaku pro dopravní hluk v denní dob�  
 
c) dochází k p�ekro�ení hygienického limitu v ekvivalentní hladin� akustického tlaku 
pro dopravní hluk  v denní dob� v okolí výpo�tového bodu �.3, 4 a 5 v no�ní dob� 
 
d) v okolí výpo�tových bod� �.1 a �.2  nedochází k p�ekro�ení hygienického limitu v 
ekvivalentní hladin� akustického tlaku pro dopravní hluk v no�ní  dob�  
 
e) nedochází k p�ekro�ení hygienického limitu v ekvivalentní hladin� akustického tlaku 
pro hluk ze stacionárních zdroj� v osmi nejhlu�n�jších hodinách v denní dob�. 
 
f) nedochází k p�ekro�ení hygienického limitu v ekvivalentní hladin� akustického tlaku 
pro hluk ze stacionárních zdroj� v nejhlu�n�jší hodin� v no�ní dob�. 
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• vlivem  výstavby objekt� obchodního centra Odra v Ostrav� - Výškovicích, za 

dodržení podmínek uvedených v kap. 7., v chrán�ném  venkovním prostoru, 
definovaném v souladu s  § 30, odst.3) zákona 258/2000 Sb.:  

a) v okolí výpo�tového bodu �.4 z�stane p�ekro�en hygienický limit v ekvivalentní 
hladin� akustického tlaku pro dopravní hluk v denní dob�   
 
b) v okolí ostatních výpo�tových bod� nedojde k p�ekro�ení hygienického limitu v 
ekvivalentní hladin� akustického tlaku pro dopravní hluk v denní dob�   
 
c) nedojde k p�ekro�ení hygienického limitu v ekvivalentní hladin� akustického tlaku, 
korigované na provád�ní povolených staveb (pro hluk ze stacionárních zdroj�)  v osmi 
nejhlu�n�jších hodinách v denní dob� 
 

• vlivem provozu obchodního centra Odra v Ostrav� -Výškovicích za dodržení 
podmínek uvedených v kap. 7., v chrán�ném  venkovním prostoru, definovaném 
v souladu s   § 30, odst.3) zákona 258/2000 Sb.: 

 
a) v okolí výpo�tového bodu �.4 z�stane p�ekro�en hygienický limit v ekvivalentní 
hladin� akustického tlaku pro dopravní hluk v denní dob� 
 
b) v okolí ostatních výpo�tových bod� nedojde k p�ekro�ení hygienického limitu v 
ekvivalentní hladin� akustického tlaku pro dopravní hluk v denní dob�   
 
c) v okolí výpo�tového bodu �.3, 4 a 5 z�stane p�ekro�en hygienický limit v ekvivalentní 
hladin� akustického tlaku pro dopravní hluk v no�ní dob� 
 
d) v okolí výpo�tových bod� �.1 a �.2  nedojde k p�ekro�ení hygienického limitu v 
ekvivalentní hladin� akustického tlaku pro dopravní hluk v no�ní dob�  
 
e) nedojde k p�ekro�ení hygienického limitu v ekvivalentní hladin� akustického tlaku, 
(pro hluk ze stacionárních zdroj�) v osmi nejhlu�n�jších hodinách v denní dob�. 
 
f) nedojde k p�ekro�ení hygienického limitu v ekvivalentní hladin� akustického tlaku, 
(pro hluk ze stacionárních zdroj�) v nejhlu�n�jší hodin� v no�ní dob�. 
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8.3. Odchylky a kalibrace  
Kalibrace programového vybavení HLUK + pro stacionární zdroje byla provedena v b�eznu 
2008. Rozdíl výpo�tu a nam��ené hodnoty byl -0.6 dB v porovnání s nam��enou hodnotou. 
Kalibrace pro dopravní hluk byla provedena v únoru 2008. Rozdíl výpo�tu a nam��ené 
hodnoty byl -1.1 dB v porovnání s nam��enou hodnotou.  
 
V daném p�ípad� je sou�asn� hodnocen hluk ze stacionárních zdroj� a hluk dopravní (doprava 
po ú�elových komunikacích). Odchylka výpo�tu bude tedy pravd�podobn� v intervalu <-2.0; 
+2.0> dB.  
Použité programové vybavení HLUK+, v. 8.11 má integrovanou novelu metodiky pro 
výpo�et dopravního hluku 
 
Hluk z dopravy je použitým programovým vybavením hodnocen dle novely metodiky pro 
výpo�et dopravního hluku, pro ší�ení hluku ze stacionárních zdroj� je programovým 
vybavením použit model vycházející z akustických výkon� zdroj�, jejich umíst�ní a 
sm�rovosti.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------- 
Všechny výpo�ty, jejichž výsledky jsou v této studii prezentovány, jsou uloženy v digitální 
podob� u zpracovatele studie. 
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P�íloha �. 1 
Výstup SW Hluk+ 

• Doprava 
HLUK+  verze 8.11 profi8              Uživatel: 6012/RNDr. Vladimír Suk 
Soubor: C:\HLUKPLUS8\OC-ODRA-SOUC-DOPR.ZAD   Vytišt�no: 25.11.2008 14:15 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D �      V Ý P O � T U        ( D E N )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  �.| výška |   Sou�adnice   |doprava|pr�mysl|celkem |p�edch.| m��ení | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  1 |   3.0 |  182.9;   61.0 |  36.1 |       |  36.1 |( 36.1)|        | 
|  1 |   6.0 |  182.9;   61.0 |  44.2 |       |  44.2 |( 44.2)|        | 
|  2 |   3.0 |  155.8;   74.2 |  49.5 |       |  49.5 |( 49.5)|        | 
|  2 |   6.0 |  155.8;   74.2 |  52.2 |       |  52.2 |( 52.2)|        | 
|  3 |   6.0 |  240.0;  168.2 |  42.3 |       |  42.3 |( 42.2)|        | 
|  3 |  12.0 |  240.0;  168.2 |  49.6 |       |  49.6 |( 49.6)|        | 
|  3 |  18.0 |  240.0;  168.2 |  53.7 |       |  53.7 |( 53.6)|        | 
|  4 |   6.0 |  174.4;  244.4 |  55.4 |       |  55.4 |( 54.8)|        | 
|  4 |  12.0 |  174.4;  244.4 |  57.2 |       |  57.2 |( 56.9)|        | 
|  4 |  18.0 |  174.4;  244.4 |  58.6 |       |  58.6 |( 58.4)|        | 
|  5 |   6.0 |  262.1;  203.8 |  44.3 |       |  44.3 |( 44.4)|        | 
|  5 |  12.0 |  262.1;  203.8 |  48.0 |       |  48.0 |( 48.0)|        | 
|  5 |  18.0 |  262.1;  203.8 |  52.3 |       |  52.3 |( 52.3)|        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
 
HLUK+  verze 8.11 profi8              Uživatel: 6012/RNDr. Vladimír Suk 
Soubor: C:\HLUKPLUS8\OC-ODRA-SOUC-DOPR.ZAD  Vytišt�no: 25.11.2008 14:28 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D �      V Ý P O � T U        ( N O C )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  �.| výška |   Sou�adnice   |doprava|pr�mysl|celkem |p�edch.| m��ení | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  1 |   3.0 |  182.9;   61.0 |  29.0 |       |  29.0 |( 29.0)|        | 
|  2 |   3.0 |  155.8;   74.2 |  42.6 |       |  42.6 |( 42.6)|        | 
|  3 |   6.0 |  240.0;  168.2 |  35.4 |       |  35.4 |( 35.4)|        | 
|  3 |  12.0 |  240.0;  168.2 |  42.7 |       |  42.7 |( 42.7)|        | 
|  3 |  18.0 |  240.0;  168.2 |  46.8 |       |  46.8 |( 46.8)|        | 
|  4 |   6.0 |  174.4;  244.4 |  48.0 |       |  48.0 |( 48.0)|        | 
|  4 |  12.0 |  174.4;  244.4 |  50.1 |       |  50.1 |( 50.1)|        | 
|  4 |  18.0 |  174.4;  244.4 |  51.5 |       |  51.5 |( 51.5)|        | 
|  5 |   6.0 |  262.1;  203.8 |  37.2 |       |  37.2 |( 37.2)|        | 
|  5 |  12.0 |  262.1;  203.8 |  41.0 |       |  41.0 |( 41.0)|        | 
|  5 |  18.0 |  262.1;  203.8 |  45.4 |       |  45.4 |( 45.4)|        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
 
HLUK+  verze 8.11 profi8              Uživatel: 6012/RNDr. Vladimír Suk 
Soubor: C:\HLUKPLUS8\OC-ODRA-STAVBA-DOPR.ZADVytišt�no: 25.11.2008 14:39 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D �      V Ý P O � T U        ( D E N )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  �.| výška |   Sou�adnice   |doprava|pr�mysl|celkem |p�edch.| m��ení | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  1 |   3.0 |  182.9;   61.0 |  36.2 |       |  36.2 |( 36.2)|        | 
|  2 |   3.0 |  155.8;   74.2 |  51.1 |       |  51.1 |( 49.7)|        | 
|  3 |   6.0 |  240.0;  168.2 |  42.4 |       |  42.4 |( 42.4)|        | 
|  3 |  12.0 |  240.0;  168.2 |  49.7 |       |  49.7 |( 49.3)|        | 
|  3 |  18.0 |  240.0;  168.2 |  53.7 |       |  53.7 |( 53.7)|        | 
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|  4 |   3.0 |  174.4;  244.4 |  54.3 |       |  54.3 |( 54.4)|        | 
|  4 |   6.0 |  174.4;  244.4 |  55.6 |       |  55.6 |( 55.7)|        | 
|  4 |  12.0 |  174.4;  244.4 |  57.5 |       |  57.5 |( 57.5)|        | 
|  4 |  18.0 |  174.4;  244.4 |  58.8 |       |  58.8 |( 58.8)|        | 
|  5 |   6.0 |  262.1;  203.8 |  44.5 |       |  44.5 |( 45.3)|        | 
|  5 |  12.0 |  262.1;  203.8 |  48.1 |       |  48.1 |( 48.5)|        | 
|  5 |  18.0 |  262.1;  203.8 |  52.4 |       |  52.4 |( 52.5)|        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
 
HLUK+  verze 8.11 profi8              Uživatel: 6012/RNDr. Vladimír Suk 
Soubor: C:\HLUKPLUS8\OC-ODRA-CIL-DOPR.ZAD   Vytišt�no: 25.11.2008 15:09 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D �      V Ý P O � T U        ( D E N )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  �.| výška |   Sou�adnice   |doprava|pr�mysl|celkem |p�edch.| m��ení | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  1 |   3.0 |  182.9;   61.0 |  38.8 |       |  38.8 |( 38.8)|        | 
|  2 |   3.0 |  155.8;   74.2 |  50.5 |       |  50.5 |( 50.5)|        | 
|  3 |   6.0 |  240.0;  168.2 |  45.4 |       |  45.4 |( 45.5)|        | 
|  3 |  12.0 |  240.0;  168.2 |  51.0 |       |  51.0 |( 51.0)|        | 
|  3 |  18.0 |  240.0;  168.2 |  53.9 |       |  53.9 |( 53.8)|        | 
|  4 |   6.0 |  174.4;  244.4 |  56.9 |       |  56.9 |( 55.6)|        | 
|  4 |  12.0 |  174.4;  244.4 |  58.3 |       |  58.3 |( 57.7)|        | 
|  4 |  18.0 |  174.4;  244.4 |  59.4 |       |  59.4 |( 58.9)|        | 
|  5 |   6.0 |  262.1;  203.8 |  46.2 |       |  46.2 |( 46.3)|        | 
|  5 |  12.0 |  262.1;  203.8 |  49.7 |       |  49.7 |( 49.8)|        | 
|  5 |  18.0 |  262.1;  203.8 |  52.4 |       |  52.4 |( 52.4)|        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
HLUK+  verze 8.11 profi8              Uživatel: 6012/RNDr. Vladimír Suk 
Soubor: C:\HLUKPLUS8\OC-ODRA-CIL-DOPR.ZAD   Vytišt�no: 25.11.2008 15:09 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D �      V Ý P O � T U        ( N O C )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  �.| výška |   Sou�adnice   |doprava|pr�mysl|celkem |p�edch.| m��ení | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  1 |   3.0 |  182.9;   61.0 |  31.7 |       |  31.7 |( 38.8)|        | 
|  2 |   3.0 |  155.8;   74.2 |  43.4 |       |  43.4 |( 50.5)|        | 
|  3 |   6.0 |  240.0;  168.2 |  38.4 |       |  38.4 |( 45.4)|        | 
|  3 |  12.0 |  240.0;  168.2 |  44.1 |       |  44.1 |( 51.0)|        | 
|  3 |  18.0 |  240.0;  168.2 |  47.1 |       |  47.1 |( 53.9)|        | 
|  4 |   6.0 |  174.4;  244.4 |  49.0 |       |  49.0 |( 56.9)|        | 
|  4 |  12.0 |  174.4;  244.4 |  50.9 |       |  50.9 |( 58.3)|        | 
|  4 |  18.0 |  174.4;  244.4 |  52.1 |       |  52.1 |( 59.4)|        | 
|  5 |   6.0 |  262.1;  203.8 |  38.9 |       |  38.9 |( 46.2)|        | 
|  5 |  12.0 |  262.1;  203.8 |  42.6 |       |  42.6 |( 49.7)|        | 
|  5 |  18.0 |  262.1;  203.8 |  45.4 |       |  45.4 |( 52.3)|        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
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• Stacionární zdroje 
 
HLUK+  verze 8.11 profi8              Uživatel: 6012/RNDr. Vladimír Suk 
Soubor: C:\HLUKPLUS8\OC-ODRA-SC-SOUC.ZAD     Vytišt�no: 24.11.2008 9:43 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D �      V Ý P O � T U        ( D E N )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  �.| výška |   Sou�adnice   |doprava|pr�mysl|celkem |p�edch.| m��ení | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  1 |   3.0 |  182.9;   61.0 |   8.9 |  39.1 |  39.1 |( 25.9)|        | 
|  1 |   6.0 |  182.9;   61.0 |  13.3 |  39.1 |  39.1 |( 29.0)|        | 
|  2 |   3.0 |  155.8;   74.2 |  31.9 |  36.4 |  37.7 |( 48.4)|        | 
|  2 |   6.0 |  155.8;   74.2 |  32.3 |  35.8 |  37.4 |( 48.9)|        | 
|  3 |   6.0 |  240.0;  168.2 |  26.3 |  26.3 |  29.3 |( 47.8)|        | 
|  3 |  12.0 |  240.0;  168.2 |  28.8 |  27.8 |  31.3 |( 46.4)|        | 
|  3 |  18.0 |  240.0;  168.2 |  30.3 |  27.7 |  32.2 |( 46.2)|        | 
|  4 |   6.0 |  174.4;  244.4 |  37.8 |  21.4 |  37.9 |( 47.6)|        | 
|  4 |  12.0 |  174.4;  244.4 |  37.9 |  23.4 |  38.0 |( 47.0)|        | 
|  4 |  18.0 |  174.4;  244.4 |  38.1 |  24.0 |  38.2 |( 47.1)|        | 
|  5 |   6.0 |  262.1;  203.8 |  33.9 |  21.9 |  34.2 |( 43.6)|        | 
|  5 |  12.0 |  262.1;  203.8 |  34.3 |  23.5 |  34.7 |( 43.4)|        | 
|  5 |  18.0 |  262.1;  203.8 |  34.7 |  23.4 |  35.0 |( 43.6)|        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
 
HLUK+  verze 8.11 profi8              Uživatel: 6012/RNDr. Vladimír Suk 
Soubor: C:\HLUKPLUS8\OC-ODRA-SC-SOUC-NOC.ZAD Vytišt�no: 24.11.2008 9:58 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D �      V Ý P O � T U        ( N O C )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  �.| výška |   Sou�adnice   |doprava|pr�mysl|celkem |p�edch.| m��ení | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  1 |   3.0 |  182.9;   61.0 |   6.7 |  34.2 |  34.2 |( 39.1)|        | 
|  1 |   6.0 |  182.9;   61.0 |   7.5 |  34.3 |  34.3 |( 39.1)|        | 
|  2 |   3.0 |  155.8;   74.2 |   6.8 |  32.0 |  32.1 |( 36.4)|        | 
|  2 |   6.0 |  155.8;   74.2 |   7.9 |  31.4 |  31.5 |( 35.8)|        | 
|  3 |   6.0 |  240.0;  168.2 |  21.7 |  23.8 |  25.9 |( 27.6)|        | 
|  3 |  12.0 |  240.0;  168.2 |  24.2 |  24.8 |  27.5 |( 29.3)|        | 
|  3 |  18.0 |  240.0;  168.2 |  25.6 |  24.8 |  28.2 |( 29.8)|        | 
|  4 |   6.0 |  174.4;  244.4 |  33.3 |  18.0 |  33.4 |( 33.6)|        | 
|  4 |  12.0 |  174.4;  244.4 |  33.4 |  19.5 |  33.5 |( 33.8)|        | 
|  4 |  18.0 |  174.4;  244.4 |  33.5 |  20.8 |  33.8 |( 34.0)|        | 
|  5 |   6.0 |  262.1;  203.8 |  29.3 |  18.1 |  29.6 |( 30.0)|        | 
|  5 |  12.0 |  262.1;  203.8 |  29.7 |  19.8 |  30.1 |( 30.6)|        | 
|  5 |  18.0 |  262.1;  203.8 |  30.0 |  19.8 |  30.4 |( 30.9)|        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
 
HLUK+  verze 8.11 profi8              Uživatel: 6012/RNDr. Vladimír Suk 
Soubor: C:\HLUKPLUS8\OC-ODRA-SC-STAVBA.ZAD  Vytišt�no: 24.11.2008 10:55 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D �      V Ý P O � T U        ( D E N )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  �.| výška |   Sou�adnice   |doprava|pr�mysl|celkem |p�edch.| m��ení | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  1 |   3.0 |  182.9;   61.0 |  47.4 |  63.3 |  63.4 |( 63.4)|        | 
|  1 |   6.0 |  182.9;   61.0 |  48.3 |  63.3 |  63.4 |( 63.4)|        | 
|  2 |   3.0 |  155.8;   74.2 |  53.0 |  60.2 |  61.0 |( 61.0)|        | 
|  2 |   6.0 |  155.8;   74.2 |  53.6 |  60.2 |  61.1 |( 61.1)|        | 
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|  3 |   6.0 |  240.0;  168.2 |  43.4 |  54.4 |  54.7 |( 54.7)|        | 
|  3 |  12.0 |  240.0;  168.2 |  44.9 |  54.5 |  54.9 |( 54.9)|        | 
|  3 |  18.0 |  240.0;  168.2 |  45.5 |  54.7 |  55.2 |( 55.2)|        | 
|  4 |   6.0 |  174.4;  244.4 |  46.4 |  62.8 |  62.9 |( 62.9)|        | 
|  4 |  12.0 |  174.4;  244.4 |  47.1 |  62.5 |  62.6 |( 62.5)|        | 
|  4 |  18.0 |  174.4;  244.4 |  47.4 |  61.9 |  62.0 |( 62.0)|        | 
|  5 |   6.0 |  262.1;  203.8 |  38.4 |  55.2 |  55.3 |( 55.3)|        | 
|  5 |  12.0 |  262.1;  203.8 |  39.0 |  55.2 |  55.3 |( 55.2)|        | 
|  5 |  18.0 |  262.1;  203.8 |  40.7 |  55.1 |  55.2 |( 55.2)|        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
 
HLUK+  verze 8.11 profi8              Uživatel: 6012/RNDr. Vladimír Suk 
Soubor: C:\HLUKPLUS8\OC-ODRA-CIL-SC-2-DEN.ZAD Vytišt�no: 25.11.2008 9:30 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D �      V Ý P O � T U        ( D E N )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  �.| výška |   Sou�adnice   |doprava|pr�mysl|celkem |p�edch.| m��ení | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  1 |   3.0 |  182.9;   61.0 |  20.5 |  24.5 |  26.0 |( 26.2)|        | 
|  1 |   6.0 |  182.9;   61.0 |  26.9 |  24.1 |  28.8 |( 29.4)|        | 
|  2 |   3.0 |  155.8;   74.2 |  47.1 |  32.1 |  47.2 |( 48.3)|        | 
|  2 |   6.0 |  155.8;   74.2 |  47.6 |  31.6 |  47.7 |( 48.8)|        | 
|  3 |   6.0 |  240.0;  168.2 |  48.2 |  34.0 |  48.3 |( 48.3)|        | 
|  3 |  12.0 |  240.0;  168.2 |  46.6 |  33.9 |  46.8 |( 46.8)|        | 
|  3 |  18.0 |  240.0;  168.2 |  46.2 |  32.8 |  46.4 |( 46.4)|        | 
|  4 |   3.0 |  174.4;  244.4 |  42.9 |  30.7 |  43.2 |( 43.2)|        | 
|  4 |   6.0 |  174.4;  244.4 |  44.2 |  31.1 |  44.4 |( 44.4)|        | 
|  4 |  12.0 |  174.4;  244.4 |  43.8 |  31.0 |  44.0 |( 44.0)|        | 
|  4 |  18.0 |  174.4;  244.4 |  44.1 |  30.5 |  44.3 |( 44.3)|        | 
|  5 |   6.0 |  262.1;  203.8 |  43.1 |  30.5 |  43.3 |( 43.3)|        | 
|  5 |  12.0 |  262.1;  203.8 |  42.7 |  30.2 |  42.9 |( 42.9)|        | 
|  5 |  18.0 |  262.1;  203.8 |  42.9 |  30.1 |  43.1 |( 43.1)|        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
| 
 
HLUK+  verze 8.11 profi8              Uživatel: 6012/RNDr. Vladimír Suk 
Soubor: C:\HLUKPLUS8\OC-ODRA-CIL-SC-2-NOC.ZADVytišt�no: 24.11.2008 11:03 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D �      V Ý P O � T U        ( N O C )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  �.| výška |   Sou�adnice   |doprava|pr�mysl|celkem |p�edch.| m��ení | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  1 |   3.0 |  182.9;   61.0 |   9.8 |  22.7 |  22.9 |( 23.7)|        | 
|  1 |   6.0 |  182.9;   61.0 |  13.4 |  22.6 |  23.1 |( 24.1)|        | 
|  2 |   3.0 |  155.8;   74.2 |  32.5 |  30.0 |  34.4 |( 34.4)|        | 
|  2 |   6.0 |  155.8;   74.2 |  33.1 |  30.3 |  34.9 |( 34.9)|        | 
|  3 |   6.0 |  240.0;  168.2 |  38.1 |  30.2 |  38.7 |( 38.8)|        | 
|  3 |  12.0 |  240.0;  168.2 |  37.2 |  29.9 |  37.9 |( 38.0)|        | 
|  3 |  18.0 |  240.0;  168.2 |  36.4 |  29.6 |  37.3 |( 37.3)|        | 
|  4 |   3.0 |  174.4;  244.4 |  35.4 |  27.8 |  36.1 |( 36.9)|        | 
|  4 |   6.0 |  174.4;  244.4 |  36.7 |  28.4 |  37.3 |( 38.0)|        | 
|  4 |  12.0 |  174.4;  244.4 |  36.0 |  28.3 |  36.7 |( 37.4)|        | 
|  4 |  18.0 |  174.4;  244.4 |  36.2 |  27.9 |  36.8 |( 37.4)|        | 
|  5 |   6.0 |  262.1;  203.8 |  34.7 |  26.3 |  35.3 |( 35.5)|        | 
|  5 |  12.0 |  262.1;  203.8 |  34.5 |  25.8 |  35.0 |( 35.3)|        | 
|  5 |  18.0 |  262.1;  203.8 |  34.7 |  25.7 |  35.2 |( 35.5)|        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
 

Uschovna492d206ba340a92 
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P�íloha �. 10 

Fotografické p�ílohy 
Foto �. 1: Stávající stav objekt� pro realizaci zám�ru „OC Odra“  

 
Foto �. 2: Stávající stav objekt� pro realizaci zám�ru „OC Odra“  
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P�íloha �. 11 

Pov��ující dokumenty 
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