
 
 

ATRIUM HAVÍ ŘOV  
POLYFUNK ČNÍ BYTOVÝ D ŮM  

 
 

Oznámení  
dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o 

změně některých souvisejících zákonů  
(dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb.) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracovatel oznámení : Ing.Jarmila Paciorková 
                                       číslo osvědčení 15251/3988/OEP/92 
Selská 43, 736 01 Havířov 
Tel/fax  596818570, 602749482 
 
Spolupracovali: 
ADAM architects  s.r.o., Brno 
Projekt 2010 s r.o., Ostrava-Vítkovice 
Ing.Petr Fiedler, Rozptylová studie, Háj ve Slezsku, 03/2009 
RNDr. Vladimír Suk, Ostrava, Hluková studie, 03/2009 

 
 
 
 

Havířov, březen 2009 
 



 2 
 

 

Obsah:                                                                                                      Strana: 
                                                                                                                            
A. Údaje o oznamovateli                5                                                      
 
B. Údaje o záměru              5                               
         
 I. Základní údaje                      5                                                                
 
1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1       5 
2. Kapacita (rozsah) záměru          6 
3. Umístění záměru            6 
4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry  

(realizovanými, připravovanými, uvažovanými)      6 
5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu  

zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí   8 
6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru     9  
7. Výčet dotčených územně samosprávných celků     15 
8. Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č.1  

k tomuto zákonu         15 
9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst.4 a správních úřadů, 

které budou tato rozhodnutí vydávat       15 
 
 
II. Údaje o vstupech         16 
1. Zábor půdy         16 
2. Odběr a spotřeba vody        16 
3. Surovinové a energetické zdroje       18 
4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu     18 
 
 
III. Údaje o výstupech          20 
 
1. Množství a druh emisí do ovzduší      20 
2. Odpadní vody         27 
3. Kategorizace odpadů        31 
4. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií  32 
5.   Hluk          33 
 
C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území    42 
 
1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik  
      dotčeného území          42 
 
1.1 Dosavadní využívaní území a priority a jeho trvale udržitelného využívání 42 
1.2 Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů 42 
1.3 Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností    42 

- na územní systémy ekologické stability 
- na zvláště chráněná území 
- na území přírodních parků  
- na významné krajinné prvky  



 3 
 

 

- na území historického, kulturního nebo archeologického významu 
- na území  hustě zalidněná  
- na územní zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží) 

 
2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném  
      území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny    44 
2.1 Vlivy na obyvatelstvo        44 
2.2 Ovzduší a klima         44 
2.3 Voda          46 
2.4 Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje     47 
2.5 Flóra, fauna a ekosystémy       48 
2.6 Krajina, krajinný ráz        49 
2.7 Hmotný majetek a kulturní památky      50 
2.8 Hodnocení          50  
 
D. Údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí   51 
 
1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti  
      a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence  
       a vratnosti)         51 
2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci   53 
3. Údaje o možných vlivech přesahujících státní hranice    53 
4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci  
      nepříznivých vlivů        53 
5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které  
      se vyskytovaly při specifikaci vlivů      54 
 
E. Porovnání variant řešení záměru (pokud byly předloženy)   54 
 
F. Doplňující údaje         55 
 
1. Mapová a jiná dokumentace, týkající se údajů v oznámení   55 
2.   Další podstatné informace oznamovatele     55   
 
G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru   55 
 
 
H. Příloha          60 
 
 
Část F. uvedena v příloze 
 
 
 
 
 

 
    

 



 4 
 

 

Úvod 
 
Pro stavbu ”Atrium Havířov – Polyfunkční bytový dům”, která je v současnosti projekčně 
připravována ve stupni dokumentace pro územní řízení, je zpracováno oznámení dle přílohy 
č.3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.  
Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů, přílohy č. 1 spadá předkládaný záměr do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací 
řízení) - bodu bod  Skladové a obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové 
výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 
parkovacích míst v součtu pro celou stavbu. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atrium Haví řov 
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A. Údaje o oznamovateli 
 
Investor          VOKD, a.s. 
Sídlo     Nákladní 1/3179, Ostrava, Moravská Ostrava 
Zástupce investora   Daneš Zátorský, předseda představenstva  
                                               tel. 596 801 540 
IČ     47675853 
DIČ     CZ47675853 
 
Zastoupen   TRIMING CZ, s.r.o. 
Sídlo     Velká 2984/23, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  
Zástupce   Ing. Pavel Švidernoch, jednatel 
IČ     27790045 
DIČ     CZ27790045 
 
Oznamovatel   Projekt 2010 s r.o. 
Sídlo     Ruská 43, Ostrava-Vítkovice, 703 00 
     tel: 596 693 711, fax: 596 693 728 
     e-mail: projekt2010@projekt2010.cz 
IČ     48391531 
DIČ     CZ48391531 
 
Oprávněný zástupce  Ing.Ivan Nevyjel 
Koordinace projektů  Zdeněk Rumpala  
Inženýrská činnost  Ing. Alena Jarolímová 
 

Generální projektant ADAM architects  s.r.o. 
     Kroftova 45, 616 00 Brno 
     Ing.arch. Jiří Adam  

    Ing.arch.Pavel Martykán 
IČ     26921014 
DIČ     CZ26921014 
 
   
B. Údaje o záměru                                         
I. Základní údaje                                                                              
 
1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1   
 
Atrium Havířov – Polyfunkční bytový dům 
 
Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů, přílohy č. 1 spadá předkládaný záměr do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací 
řízení):  

 
bodu 10.6 Skladové a obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře  
nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích 
míst v součtu pro celou stavbu 

 
 



 6 
 

 

2.   Kapacita (rozsah) záměru   
 
     Počet účelových jednotek        132 bytů 
     Velikost účelových jednotek  
     (součet bytových ploch) celkem        7 333,5 m2 
     Celková podlahová plocha vč.garáží a tech. prostor 4 623,0 m2  
     Obestavěný prostor      56 000 m3    
     Zastavěná plocha         3 368 m2    
     Plocha nebytových prostor (kanceláří) čistá        200 m2    
     Počet parkovacích stání v  garážích v 1.np a 1.pp  
     objektu                 150  
     Počet parkovacích stání na povrchu           29   
     Počet parkovacích stání celkem         179 
 
 
3. Umístění záměru  kraj Moravskoslezský 

Statutární město Havířov 
Katastrální území  Havířov-Město, p.č. 552,  647,  649/1, 649/3,   
652, 723, 748, 648, 4977, 4978, 4979 

 
                                                                 

4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry (realizovanými, 
připravovanými, uvažovanými) 
 
Záměrem investora je realizace vícepodlažního bytového areálu na ulici Národní třída 
v Havířově Městě. Využity budou příznivé parametry lokality pro realizaci navrhovaného 
záměru. Stavba bude užívána jako bytový dům s vlastními hromadnými garážemi a 
nebytovými prostorami, které budou využity jako kanceláře.  
 
Předmětná lokalita se nachází v centrální části města Havířova na Národní třídě – v obytné 
zóně postupně vybudované ve druhé polovině minulého století, významné lokalitě města, 
mezi obytnými bloky z období cca šedesátých let 20.století. Místo je vhodné pro vybudování 
bydlení s garážemi v objektu, parkováním u objektu a nebytovými plochami orientovanými 
ve směru k Národní třídě. Pozemek je ze severozápadu vymezen důležitou městskou 
komunikací Národní třída, z jihovýchodu ulicí Jana Žižky, ze severozápadu ulicí Evžena 
Rošického a z jihozápadu je vymezen komunikační spojkou v prodloužení ul.Dobrovského - 
mezi areálem hřiště a stávající budovou bývalé školní jídelny s vestavěnou trafostanicí. 
Objekt bývalé jídelny bude před výstavbou odstraněn a trafostanice přemístěna. 
 
Demolice stávajícího objektu jídelny na předmětném pozemku je řešena samostatnou 
dokumentací a samostatným Rozhodnutím o odstranění stavby. 
 
Staveniště je rovinné s minimálními výškovými rozdíly. Na staveništi mimo plochy zastavěné 
je travní porost s cca 16 ks vzrostlých stromů na okrajích, hranice jsou vymezeny stávajícími 
obrubníky přilehlých chodníků a ulic. 
 
Atriový monoblok  poskytne obyvatelům soudobou kvalitu moderního bydlení. Bude skýtat 
jak výhodu obytného prostředí klidných ulic v nižších podlažích a chráněný prostor obytného 
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atria, tak atmosféru velkoměstského prostředí a mimořádného panoramatu okolního horizontu 
pro vyšší patra. 
 
Situace umístění stavby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizace polyfunkčního domu se předpokládá ve 2 etapách (dvě čísla popisná). V první etapě 
bude provedena realizace domu s 85 bytovými jednotkami včetně souvisejících nebytových 
prostor a kanceláří. Ve druhé etapě se předpokládá realizace druhé části domu se 47 bytovými 
jednotkami včetně souvisejících nebytových prostor. 
Součástí stavby budou zpevněné plochy – jednosměrná propojovací komunikace mezi ulicemi 
Jana Žižky a Evžena Rošického (přeložená ulice Lázeňská), chodníky a venkovní parkoviště, 
řešena bude retence dešťových vod a realizována nová trafostanice. 
 
Urbanisticky jde o typické území pravoúhlého městského monobloku zasazeného v klidovém 
území třemi svými hranami. Pouze prostor Národní třídy bude komunikačně živější, avšak 
s dostatečnými odstupy stavebních čar od komunikace.  
V současnosti jsou na pozemku rozmístěny čtyři stanoviště odpadových nádob pro tříděný 
odpad a pro komunální odpad okolních bytových domů (velikost stanoviště je cca  
4 x 1,5-2 m). 
Výšková hladina Národní třídy je různorodá. Okolní bytové domy mají cca 4–6 nadzemních 
podlaží, přímo naproti staveništi se nachází 10 podlažní věžový dům. Také tvarové a 
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objemové parametry jsou zde různorodé – některé objekty např.mají ploché střechy, jiné 
střechy sedlové případně s valbami apod. 
 

Využití této lokality uvedené v tomto záměru je v souladu s platnou územně plánovací 
dokumentací a regulativy funkčního a prostorového uspořádání území (Územní plán města 
Havířova, změna č.13, schválena zastupitelstvem města dne 26.1. 2009).  Projekt navazuje a 
rozvíjí koncepci dřívějšího záměru „Zelené terasy“, schváleného městem. 

 
Po stránce dopravního napojení a dosažitelnosti se zájmová lokalita nachází v  příznivém 
místě, neboť na severovýchodním okraji je trasa Národní třídy jakožto sběrné komunikace. 
Objekt i venkovní parkoviště budou bezprostředně dopravně napojeny na přilehlé místní 
asfaltové  komunikace – na ulici Evžena Rošického, ulici Jana Žižky a nově vybudovanou 
jednosměrnou spojku. Výjezd garáží v 1.np a 1.pp bude na ulici E. Rošického.  Vjezdem na 
úrovni přízemí - 1.NP s domovními vstupy -  bude řešena běžná individuální potřeba příjezdu 
majitelů bytů s nákladem např. nábytku, elektrospotřebičů apod. a to vozidly do 3,50 t, do 
výšky 3,10 m.  
 
Objekt bude přípojkami napojen na elektrickou energii, vodovodní řad, kanalizaci, teplovod a 
na telekomunikační síť. Splaškové vody budou svedeny do městské kanalizace.Dešťové vody 
ze střech budou odvedeny přípojkami do kanalizace přes retenční nádrže.  

Koordinace výstavby spočívá v návaznosti jednotlivých pracovních procesů, a to: bourání 
stávajících objektů, kácení stromů v nezbytně nutném rozsahu, hrubé terénní úpravy, 
provedení příjezdových komunikací, přeložek inženýrských sítí, vybudování jednotlivých 
přípojek inženýrských sítí, vlastní výstavby polyfunkčního domu, komunikací, výsadby 
stromů, keřů a zeleně. 

 
Žáden prvek chráněný dle zák.č.114/1992 Sb. ve znění pozdějších zákonů nebude stavbou 
dotčen.  
 
Pozemky pro realizaci  terénních úprav a parkování se nenachází v  obytném souboru 
„Sorela”, ani v jeho ochranném pásmu.   
 
Možnost kumulace s jinými záměry než výše uvedenými v zájmovém území není vymezena.  
 
 
5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a  
      hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí 
 
Lokalita stávající obytné zóny v oblasti Národní třídy pro výstavbu polyfunkčního bytového 
domu vhodná. Tato novostavba bude typologicky s daným územím v souladu a vhodně je 
doplní. Přinese také žádoucí kapacitu parkování a poskytne v parteru plochu nebytových 
prostor orientované ve směru do Národní třídy. Lokalita je situována v příznivé vzdálenosti 
od centra města. Pro město Havířov přinese významné obohacení nabídky nových moderních 
bytů. 

Záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací a regulativy funkčního a 
prostorového uspořádání území dle schváleného Územního plánu města Havířova, změna 
č.13.  
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Varianty 
Záměr je předkládán ve vymezené lokalitě s ohledem na okolní plochy a možnost umístění 
stavby v daném prostoru. V rámci projektové dokumentace byly podrobně zhodnoceny 
možnosti území a stanovena nejpříznivější možnost umístění polyfunkčního obytného domu 
v zájmovém území.  
Varianta nulová by předpokládala ponechání plochy v současném stavu. Nulová varianta je 
možná, ale neumožňuje realizovat záměr investora související se zabezpečením bytových  
jednotek, včetně zázemí, v předmětné lokalitě, v dostupné blízkosti centra města.  
 
Záměr stavby vychází ze základní koncepce navrhovaného záměru, a to požadavku zabezpečit 
maximální uspokojení nových obyvatel navrhovaného polyfunkčního objektu.  
Urbanistické řešení je v souladu se závaznou územně plánovací dokumentací. Svou atraktivní 
polohou a vazbou na okolní prostředí je začleněna navrhovaná stavby na vysoké 
architektonicko – urbanistické úrovni.  
 
Varianta předkládaná oznamovatelem 
Žádná činnost související se stavebními pracemi není ekologicky optimální, může být  
přijatelná. Za přijatelnou lze považovat tu činnost, která eliminuje a omezuje nepříznivý vliv 
jednotlivých záměrů na životní prostředí a zároveň umožňuje realizaci záměru investora a v 
konečném důsledku i zájmu širších vrstev obyvatelstva. 
V případě zájmové lokality je třeba vzít v úvahu stávající stav území a možnost umístit stavbu 
navrhovaného typu. Stavbu je možné provést tak, aby odpovídala požadavkům na 
minimalizaci vlivů provozu na životní prostředí v oblasti architektonické a stavební. 
Zabezpečena bude celková kapacita výstavby 132 bytových jednotek. Zároveň budou  
zabezpečena parkovací stání v celkovém množství 150 parkovacích míst v podzemním 
podlaží polyfunkčního bytového domu a 29 venkovních parkovacích stání.  
 
Variantu navrhovanou oznamovatelem je možné považovat za přijatelnou a vhodnou za 
předpokladu uplatnění všech doporučení a navrhovaných opatření. Stavba bude napojena na 
stávající technickou infrastrukturu města a bude řešena v souladu s dopravním systémem 
řešeného území.    
Navrhované architektonické řešení vychází z celkového konceptu lokality a navazujících 
okolních objektů a typu území. Základním architektonickým konceptem dle projektu bude 
hmota a její jasné materiálové dělení, tak aby bylo dosaženo co nejlepších vlastností nového 
pojetí městského bydlení - soukromí, intimita a individualita jednotlivých prostor.  
  
 
6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 
 
Staveniště se nachází v Havířově na Národní třídě, mezi obytnými bloky z období cca 
šedesátých let.  
Stavební práce budou probíhat v prostoru mezi ulicemi E.Rošického, Jana Žižky, Národní 
třídy a areálu hřiště. Výškově je terén staveniště rovinný, bez významných výškových rozdílů, 
nadmořská výška se pohybuje kolem 280 m n. m. 
Objekt bude osazen na staveniště tak, aby domovní vstupy a vjezd do parkovacích ploch 
v přízemí byly ve vztahu k přilehlým zpevněným plochám řešeny bezbariérově. Konečné 
definitivní a detailní osazení objektu do terénu v návaznosti na parkoviště a okolí bude 
upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace. 
Napojení staveniště na zdroje energií a vody bude provedeno z přípojek pro tuto stavbu, které 
bude nutno provést co nejdříve po zahájení stavby. 
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Přístup a příjezd na staveniště bude umožněn po stávajících místních komunikacích. Zařízení 
staveniště bude zřízeno na pozemcích investora. 
 
Stavba bude rozdělena na jednotlivé stavební objekty: 
 

Pozemní (stavební) objekty 
 
SO 01 Polyfunkční bytový dům 
 - stavebně-architektonická část 
 - stavebně-konstrukční část 
 - zdravotechnika 
 - elektroinstalace 
 - vytápění 
 - vzduchotechnika 
 - slaboproud 
 

 Inženýrské objekty 
  
IO 01 Venkovní komunikace, parkoviště 
IO 02 Vodovodní přípojka 
IO 03 Kanalizace  
IO 04 Přípojka NN, trafostanice 
IO 05 Přípojka tepla 
IO 06 Veřejné osvětlení 

 IO 07 Terénní a sadové úpravy 
 IO 08 Přeložky VN, NN  
 IO 09 Přeložka VO         

 
Výše uvedené objekty charakterizují řešenou stavbu s vymezením možného rozsahu řešené 
problematiky. 
 
Příprava území 
V rámci přípravy území bude provedeno kácení některých dřevin rostoucích v zájmovém 
území, skrývka svrchních vrstev půdy a hrubé terénní úpravy.  
Demolice stávajícího objektu jídelny na předmětném pozemku je řešena samostatným 
projektem a stavebním řízením. Je stavbou související s navrhovaným záměrem. 
 
Urbanistické řešení 
Urbanistické řešení zástavby vychází mimo jiné z půdorysu pozemku. Byla zvolena koncepce  
blokové zástavby pozemku s tím, že stavební čára nového bloku respektuje stavební čáru 
Národní třídy. V obou ulicích vymezujících podélné strany staveniště (ulice E.Rošického a  
J.Žižky) přízemí budovy stavební čárou od hranic pozemku příznivě odstupuje dovnitř 
(obdobně jako odstupuje stávající objekt určený k demolici).  Tím se vytváří navenek oproti 
stávajícím hranicím kolem polyfunkčního domu volnější prostor, vhodně využitelný pro nová 
venkovní parkoviště a dostatečný pro zřízení zelených ploch lemujících stavbu všude, kde je 
to možné. 
Toto řešení také umožňuje provést výsadbu nových stromů. Původní stromy je nutno vykácet 
z důvodu ochranného pásma kolem stromů, které by zasáhlo do nových tras inženýrských sítí 
a chodníků.  
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Návrh polyfunkčního bytového domu vychází mimo jiné ze zásady zajištění dostatečné 
garážové a parkovací kapacity přímo v objektu. Potřebnou vybavenost umísťuje do Národní 
třídy do parteru objektu (nebytové prostory).     
Výškově nepřesahuje objekt hladinu 7 nadzemních podlaží nad vstupní úrovní, což je ve 
městě v této lokalitě běžná výška současných obytných budov. 
 
Zvláštností a podstatnou novou kvalitou areálu bude dle projektu klidové vnitřní atrium 
v úrovni 2.np, které bude po obvodu lemováno soukromými zahrádkami přilehlých bytů. 
Bude provedeno nad hromadnými garážemi. Větší souvislá podélná plocha uprostřed atria 
bude chráněným polosoukromým rekreačním prostorem pro všechny uživatele – vlastníky 
bytů celého domu. Jedná se o klasický urbanistický interiér s charakterem tradičního zeleného 
nádvoří. Tím návrh navazuje na dříve městem odsouhlasenou koncepci zástavby tohoto místa 
(„Zelené terasy“).  Do atria jsou navrženy vstupy pro obyvatele ze schodišť všech 
jednotlivých sekcí budovy. Atrium bude prolomeno přerušením hmot bytových traktů po 
obou delších bocích stavby od úrovně stropu nad 2.np  a  bude otevřeno směrem k jihozápadu. 
Tato úprava zajistí dobré provětrání a prosvětlení ozeleněného atriového prostoru, 
lemovaného bytovými trakty stavby. 
 
Architektonické řešení 
Hmotové členění budovy a jejích jednotlivých částí vyjadřuje dle projektu vztah objektu 
k okolí. Do Národní třídy bude průčelí posazeno na více prosklené přízemí (1.NP) 
s nebytovými  plochami – kancelářemi nebo službami. Od úrovně 2.NP, tedy prvního 
bytového podlaží, bude průčelí do Národní třídy rytmizováno pěti svislými vykonzolovanými 
arkýři trojúhelníkového půdorysu, které budou vystupovat až do 6.NP a zajišťují vhodnou 
orientaci oken bytů k východní světové straně. Sedmé podlaží bude zde pro změkčení horní 
siluety objektu mírně zasunuto za rovinu fasády dovnitř půdorysu a jeho zastřešení bude 
směrem do Národní třídy provedeno se zaoblením obrysové horní hrany. Tímto pojetím se 
budova do Národní třídy obrací hierarchicky nejvýznamnější a zčásti vertikalizující fasádou. 
Toto průčelí bude vhodným protějškem vertikály desetipodlažního bytového věžového domu 
na protější straně Národní třídy.  
Do ulice Jana Žižky bude poměrně dlouhé průčelí s balkony bytů rozděleno na vyšší 
sedmipodlažní část s vazbou na průčelí do Národní třídy a nižší část, která do šestipodlažní 
výšky vystoupí od úrovně 3.NP pod úhlem cca 31°. Tím dojde v souvislosti se zabezpečením 
dobrého provětrání a prosvětlení směrem dovnitř do atria k příznivému optickému zmenšení a 
zkrácení průčelí a celé hmoty domu a rozvolňujícímu účinku v pohledech z ulice. 
Shodný princip bude použit i v členění hmoty objektu směrem k ulici Evžena Rošického s tím 
rozdílem, že zde bude plochá fasáda opatřena několika arkýři obdobného tvaru i účelu jako do 
Národní třídy  (zde orientovaných na západní světovou stranu), kdežto do ul. Jana Žižky bude 
fasáda členěna střídavým rytmem balkonů jednotlivých bytů, orientovaných k jihovýchodu. 
Obě tyto koncepce fasád vyjadřují i orientaci budovy ke světovým stranám. 
Jihozápadní fasáda bude rozdělena od úrovně 3.NP na dvě části. Odebráním střední části 
hmoty tohoto křídla budovy dojde k odlehčení celého průčelí současně s umožněním dobrého 
provětrání a prosvětlení vnitřního zeleného atria. 
Také tyto dvě jihozápadní fasády budou členěny střídavým rytmem balkonů jednotlivých 
bytů. Uvnitř do atria jsou opatřeny balkony fasády orientované k jihovýchodu a k jihozápadu, 
ostatní fasády budou mít  běžné okenní členění. 
 
Polyfunkční bytový dům 
Budova je navržena na půdorysu protáhlého obdélníka s délkou cca 82,75 m a šířkou cca 
40,55 m. Vertikální komunikace pro 8 bytových sekcí – schodiště s výtahy v zrcadlech – 
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budou prostupovat všemi podlažími tak, aby se každý obyvatel domu mohl pohodlně dopravit 
od vstupu do bytu, od bytů do garáží a suchou nohou také  k místnostem domovního odpadu. 
Z prostoru jednotlivých schodišť bude přístupný společný zahradní prostor atria. Provozně 
dispoziční řešení celého komplexu bude založeno právě na koncepci klidného vnitřního atria 
v úrovni 2.NP, navrženého nad hromadnou garáží v úrovni 1.NP – přízemí. V nejnižším 1.PP 
– suterénu – bude rovněž hromadná garáž. Vjezdy do obou garážových úrovní budou 
jednopruhové z ul. E. Rošického, řízené světelnou signalizací. Suterén zahrnuje mimo 
hromadné garáže většinu sklepních kójí bytů a prostory technického zařízení budovy. Přízemí 
bude obsahovat mimo hromadné garáže zejména vstupní prostory bytových sekcí, domovní 
příslušenství, místnosti pro odpadky a další pomocné prostory. 
V přízemí do Národní třídy jsou navrženy nebytové prostory, které budou využity jako 
kanceláře např. advokátů, pracoviště lékařů apod. Jedna z těchto místností bude určena 
potřebám společenství vlastníků domu. Návrh stavby je pro možnost etapové výstavby 
připraven na rozdělení na dvě nezávislé etapy, přičemž jako s případnou první etapou se 
uvažuje s částí stavby u Národní třídy. 
 
Nosný systém 1.PP a 1.NP je navržen jako monolitický železobetonový skelet se sloupy a 
ztužujícími stěnami s lokálně podepřenými stropními deskami. 
Budova bude dilatačně rozdělena v polovině (umožní případnou etapizaci výstavby) a dále 
mezi bytovou sedmipodlažní a vnitřní dvoupodlažní garážovou částí. 
 
Nosná konstrukce pěti a šesti bytových podlaží 2.NP až 7.NP je navržena jako příčný stěnový 
systém s nosnými mezibytovými stěnami z keramických akustických bloků. Stropní 
konstrukci budou tvořit spojité monolitické železobetonové desky uložené na příčných a 
schodišťových stěnách. Součástí stropních desek budou monolitické nadokenní průvlaky 
v obvodových stěnách. Přechod ze skeletového na stěnový systém bude řešen v úrovni stropní 
konstrukce nad 1.NP masivními příčnými železobetonovými průvlaky s konzolami v uličních 
traktech. V případech větších rozpětí budou průvlaky opatřeny náběhy. Průvlaky budou 
umožňovat průchod podélných ležatých instalací průchodkami. 
 
Krajní pole přízemního skeletu v ulici Rošického a Žižkovy s modulovým rozponem 4m 
budou zakončena monolitickými konzolami, které vynesou konzolovitě vysazená obytná 
podlaží. Balkony budou vyrobeny jako žb prefabrikáty, osazené v úrovni stropních desek 
s přerušením tepelných mostů.  
Strop přízemní hromadné garáže ponese ve středové části atrium parkově upravené jako 
zelená střecha, s mocností vrstev nad deskou celkem cca 500 mm.  
(dle ADAM architects  s.r.o.) 
 
Vzduchotechnika 
Dle dispozičního uspořádání, funkce a technického řešení je vzduchotechnika členěna na 
samostatné zařízení.  

Zařízení č.1- Odvětrání garáží  
Zařízení č.2 - Vzduchotechnika bytů 
Zařízení č.3 – Odvětrání CHÚC 

 
Zařízení č. 1 – Odvětrání garáží 
Větrání podzemní garáže bude zajištěno nuceným větráním.  Výpočet větracího vzduchu je 
stanoven normou ČSN 73 6058, čl. 66-86. 
    Celkový větrací výkon 1.PP pro odvod je 24 600 m3/hod 

Celkový větrací výkon 1.NP pro odvod je 22 200 m3/hod 
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Odvod vzduchu z prostoru garáže bude zajištěn dvěma sestavnými potrubními VZT 
jednotkami s  ventilátorovou komorou a klapkou. Přívod vzduchu bude řešen pomocí 
větracích mřížek v prostoru vjezdu do garáží. Odtahové potrubí (4 x 500/500 pro každé patro) 
bude vyvedeno nad střechu objektu. V potrubí budou instalovány tlumiče hluku pro zamezení 
šíření hluku do okolí garáže. Potrubní rozvody budou umístěny pod stropem.  
Jednotky budou automaticky řízeny na základě čidel CO. Řídící jednotka bude umožňovat 
ruční spuštění vzduchotechniky kvalifikovanou obsluhou.  
 
Zařízení č. 2 – Vzduchotechnika bytů  
Vzduchotechnika bude tvořena hlavními stupačkami, na které budou napojeny individuální 
radiální ventilátory z koupelny, WC  a případně kuchyně. 
Pro návrh jednotlivých sestav byly voleny tyto doporučené minimální kapacity pro větrání:  

Koupelna, WC 80m3/h 
WC   30m3/h 
Kuchyň   100-150m3/h 

Prostory koupelen a WC budou odvětrány pomocí malých axiálních ventilátorů. Výkon bude 
nastaven na 80 m3/hod pro prostor koupelen a 30 m3/hod pro WC. Pro kuchyň bude z hlavní 
stupačky vytvořena odbočka DN 160 se zpětnou klapkou a bude nachystána pro napojení 
odtahové digestoře. Společná stupačka DN 225 bude vyvedena nad střechu objektu a 
zakončena protidešťovou stříškou. Jednotlivé stupačky budou v nejnižších patrech 
odvodněny. Sestavy VZT jsou navrženy jako odtahové se samovolným přívodem vzduchu 
z okolních místností. Odtahové ventilátory a digestoře budou na hlavní stupačku napojeny 
pomocí flexi hadic. V jednotlivých větvích budou instalovány zpětné klapky. 
 
Zařízení č. 3 – Odvětrání CHÚC (chráněných únikových cest) 
Chráněné únikové cesty (schodišťové prostory) budou nuceně větrány v prostoru od 1.PP po 
první okna, popřípadě kompletní schodiště. Vzduchotechnika bude zajišťovat přísun 
čerstvého vzduchu do nejnižších míst. U kompletně odvětrávaných vnitřních rohových 
schodišť bude přiváděn vzduch do nejnižších míst zároveň s odtahem v nejvyšším místě. 
Intenzita větrání bude 10 x objem prostoru za hodinu. 
 
Terénní a sadové úpravy 
Nezpevněné plochy kolem budovy budou zatravněny. Trávníkové plochy budou místy 
doplněny nízkou keřovou výsadbou. Za vykácené stávající stromy budou vysazeny v zelených 
plochách nové. V atriu bude založena extenzivní zelená střecha, doplněná několika stromy ve 
velkokapacitních nádobách. 
 
Společný prostor atria bude vybaven dětským pískovištěm a několika lavičkami. 
 
Inženýrské sítě 
Provedeny budou přeložky VN, NN (po vybudování nové DTS je teprve možno přistoupit k 
demolici stávající DTS a  provést přepojení stávajících kabelů VN a NN do nové DTS), 
přeložka VO (v prostoru nové  bytové výstavby  je umístěn rozváděč RVO 8 na pilíři).  
 
Pitná voda 
Přívod pitné vody do objektu bude napojen na vnější stávající vodovod. Pitná voda bude 
sloužit pro zásobování objektu a pro požární účely. Vzhledem k tomu, že realizace 
polyfunkčního domu se předpokládá ve 2 etapách (dvě čísla popisná), bude přívod vody řešen 
dvěma vodovodními přípojkami. 
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Vodovodní přípojky (VP1 a VP2) budou napojeny na hlavní vodovodní řad nacházející se na 
ulici Jana Žižky. Hlavní vodovodní řad je dimenze DN150 z litiny GG.  
 
Odpadní vody 
Odvod splaškových vod a dešťových z objektu bude řešen napojením na stávající jednotnou 
kanalizaci města. Odvod splaškových a dešťových vod z nově navrhovaného objektu bude 
rozdělen z hlediska realizace na dvě etapy. V každé etapě budou do stávající jednotné 
kanalizace napojeny 2 kanalizační přípojky DN 200 z PP. 
Provozovatelem stávající kanalizace v ulicích Evžena Rošického a Jana Žižky byl stanoven 
maximální odtok dešťových vod ze střechy navrhovaného objektu, a to do kanalizace DN 500 
20 l/s, DN 300 16 l/s. Na základě tohoto bylo nutné na dešťových přípojkách DP1, DP2, DP3 
a DP4 navrhnout retenční nádrže - samostatně pro I.a II. etapu o objemech 2,8 m3 a 4,6 m3. 
 
Vytápění 
Jako zdroj tepla pro nový objekt bude využita stávající předávací stanice a čtyřtrubkový 
rozvod topné vody, teplé vody a cirkulaci teplé vody. Tuto předávací stanici a rozvody 
provozuje OKD Teplo (dále vyšší dodavatel tepla). 
 
Elektrická energie 
Stávající trafostanice se nachází v budově, která bude odstraněna. Tato DTS se skládá ze 2 ks 
transformátoru 400 kVA, rozváděče VN a rozváděče NN. Před demolicí bude postavena nová  
samostatná kiosková trafostanice, která bude vybavena shodně s demontovaným zařízením 
/nové zařízení na 22KV.   
Z nové trafostanice bude provedeno napojení pro jednotlivé byty. 
 
Veřejné osvětlení 
Na ul. Národní třída bude provedeno doplnění svítidel na stávající stožáry výšky 10 m. Jedná 
se o doplnění dvojvýložník l-180 stupňů, nasvětlení parkoviště  a pěší komunikace ul. Jana 
Žižky -  parkovací stožáry l-4 m, nasvětlení parkoviště  a pěší komunikace  vč vjezdu do 
podzemního parkoviště ul. Evžena Rošického - parkovací stožáry l-4 m a nasvětlení 
parkoviště  a pěší komunikace na jednosměrné spojovací ulici -  parkovací stožáry l-4 m.  
 
Stavební práce 
Příjezd na staveniště bude po veřejných místních asfaltových komunikacích –  ulicích 
E.Rošického a J.Žižky, napojených na Národní třídu. Vjezd na staveniště musí být označen 
dopravními značkami provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi.  
Napojení na zdroje energií a vody bude provedeno z přípojek pro tuto stavbu, které bude 
nutno provést co nejdříve po zahájení stavby. 
Dodávka elektrické energie potřebná pro provoz staveniště bude zajištěna z přípojky 
el.energie pro trvalé připojení stavby. V místě napojení bude osazen staveništní rozváděč.  
Napojení na zdroj vody se předpokládá z provizorní vodoměrné šachty, která bude 
realizována v rámci ZOV, a do které již bude napojena nová přípojka pro obytný dům. 
Provizorní vodoměrná šachta bude po skončení stavebních prací zrušena. Potřeba užitkové 
vody pro technologický proces stavění se předpokládá pro částečnou přípravu betonových a 
maltových směsí.  
Tlakový vzduch bude zajištěn mobilními kompresory. 
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Úroveň navrhovaného technického řešení 
Záměr odpovídá požadovanému standardu pro obdobné stavby a je v souladu s platnou 
legislativou.  
Navržené technické i stavební řešení  je v souladu s požadavky na obdobné stavby. Navržena 
stavba bude řešena přiměřeným způsobem s ohledem na okolní objekty, dopravní 
charakteristiky území a inženýrské sítě vedené předmětným územím. Technické řešení je 
koncipováno účelně s optimalizací využití doprovodných ploch a dopravních  požadavků. 
Realizací bude rovněž řešena problematika zabezpečení parkovacích míst..  
 
 
7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení  
 
Zahájení stavby       03/2010 
Ukončení         05/2011 
 
 
8. Výčet dotčených územně samosprávných celků      
 
Kraj      Moravskoslezský  

Statutární město Havířov 
Katastrální území  Havířov-Město 

 
Ovlivnění jiných správních území se nepředpokládá. 
 
9.  Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato 
rozhodnutí vydávat           
 
Územní rozhodnutí a stavební řízení bude v kompetenci příslušného stavebního úřadu 
Městského úřadu Havířov. 
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II. Údaje o vstupech 
1. Zábor půdy 
 
Stavba bude realizována na pozemcích v Havířov - Město p.č. 552,  647,  649/1, 649/3,  652, 
723, 748, které jsou ostatní plochou a p.č. 648, která je zastavěnou plochou a nádvořím 
(vlastníkem těchto pozemků je Statutární město Havířov) a p.č. 4977, 4978, 4979, které jsou 
ostatní plochou (vlastníkem těchto pozemků jsou Technické služby Havířov a.s.). 
 

Nedojde k záboru zemědělského půdního fondu.  
 
Půda určená k plnění funkce lesa  
Půda určená k plnění funkce lesa nebude záměrem dotčena.  
 
Chráněné území 
Lokalita výstavby navrhované stavby v žádné variantě nespadá do zvláště chráněného území 
ve smyslu § 12, 13, 14 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. To znamená, že 
neleží na území národního parku, chráněné krajinné oblasti, přírodního parku, národní 
přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky ani 
přechodně chráněné plochy. 
Zájmové území nepodléhá celoplošným ani lokálním ochranám dle zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody, a požadavkům zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.  
 
 
2. Odběr a spotřeba vody 
 
Období výstavby 
Napojení na zdroj vody bude z provizorní vodoměrné šachty, do které již bude napojena nová 
přípojka pro obytný dům. Provizorní vodoměrná šachta bude po skončení stavebních prací 
zrušena. Potřeba užitkové vody pro technologický proces stavění se předpokládá pro 
částečnou přípravu betonových a maltových směsí. Technologická voda pro přípravu směsí  
bude k dispozici přímo v místech výroby směsí, hotová směs bude dovážena na stavbu. 
Betonové směsi budou vyráběny ve stávajících betonárnách, které mají zajištěn dostatečný 
přísun vody. Případná potřeba vody přímo na stavbě (např. pro zkrápění komunikací v době 
nepříznivých klimatických podmínek) bude zajišťována v rámci zabezpečení dodávky prací 
dodavatelem stavebních prací.  
 
Polyfunkční atriový objekt 
Přívod pitné vody do objektu bude napojen na vnější stávající vodovod. Pitná voda bude 
sloužit pro zásobování objektu a pro požární účely. Vzhledem k tomu, že realizace 
polyfunkčního domu se předpokládá ve 2 etapách (dvě čísla popisná), bude přívod vody řešen 
dvěma vodovodními přípojkami.  
Pro I. etapu výstavby je navržena vodovodní přípojka VP1 o dimenzi DN 50 a pro II. etapu 
VP2 o dimenzi DN 40. Délka každé vodovodní přípojky bude cca 25 m.  
Vodovodní přípojky (VP1 a VP2) budou napojeny na hlavní vodovodní řad nacházející se na 
ulici Jana Žižky. Hlavní vodovodní řad je dimenze DN150 z litiny GG.  
 
Hydrotechnické výpočty 
Výpočet potřeby vody pro objekt byl proveden dle přílohy č.12 k vyhlášce č.428/2001 Sb. 
Celková potřeba je dána celkovým počtem ekvivalentních obyvatel. 
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Potřeba vody (I. etapa) - Vodovodní přípojka VP1 (DN50 PE) 
Předpokládaný počet bytů       85 
Předpokládaný počet ekvivalentních obyvatelů pro byty EO  225 
Předpokládaný počet osob pro nebyt.prostory   8 
Průměrná denní potřeba   Qp 

Byty 225 osob  Qp1 = 225 x 126 l/os/den  28 350 l/den  
   28,35 m3/den 

Kanceláře 8 osob Qp2 = 8 x 60 l/os/den  480 l/den  
0,48 m3/den 

Celkem byty + kanceláře             Qp     28 830 l/den  
28,83 m3/den 

 
Maximální denní potřeba Qm Qp x kd = 28 830 x 1,5  43 245 l/den  

43,245 m3/den 
Maximální hodinová potřeba Qh Qm x kh = 43 245 x 2,1/24/3600  

3,784 m3/hod   
         1,051/s 
Roční potřeba vody Qr  Qr = 365 x 28,35 + 340 x 0,48  

10 511 m3/rok 
 
Potřeba vody (II. etapa) - Vodovodní přípojka VP2 (DN40 PE) 
Předpokládaný počet bytů       47 
Předpokládaný počet ekvivalentních obyvatelů pro byty EO  125 
Průměrná denní potřeba   Qp   

Byty 25 osob Qp  125 x 126 l/os/den   15 750 l/den  
15,75 m3/den 

Maximální denní potřeba Qm  Qp x kd = 15 750 x 1,5  23 625 l/den  
23,625 m3/den 

Maximální hodinová potřeba Qh   Qm x kh = 23 625 x 2,1/24/3600  
2,067 m3/hod   

          0,574/s 
Roční potřeba vody Qr             Qr = 365 x 15,75   5 749 m3/rok 

Potřeba vody (I. a II.etapa) 
Předpokládaný počet bytů       132 
Předpokládaný počet ekvivalentních obyvatelů pro byty EO  350 
Předpokládaný počet osob pro kanceláře je     8 
Průměrná denní potřeba   Qp 
Celkem byty + kanceláře  Qp = 28 830 + 15 750  44 580 l/den  

44,58 m3/den 
Maximální denní potřeba Qm Qm = 43 245 + 23 625  66 870 l/den  

66,87 m3/den 
Maximální hodinová potřeba Qh Qh = 3,784 + 2,067   5,851 m3/hod  

1,625 l/s 
Roční potřeba vody Qr  Qr = 10 511 + 5749   16 260 m3/rok 
 
Požární voda (vnitřní hydranty) obě etapy   1,2 l/sek 
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3. Surovinové a energetické zdroje 
 
 
Vytápění 
Jako zdroj tepla pro nový objekt bude využita stávající předávací stanice a čtyřtrubkový 
rozvod topné vody, teplé vody a cirkulaci teplé vody. Tuto předávací stanici a rozvody 
provozuje OKD Teplo (dále vyšší dodavatel tepla). Přenosová kapacita čtyřtrubkového 
rozvodu bude upravena vyšším dodavatelem tepla (pro nové požadavky)  a bude přivedena do 
prostoru nového napojovacího uzlu.  Zde budou vytvořeny dvě samostatné odbočky pro první 
a druhou etapu stavby. 
 
Elektrická energie 
Stávající trafostanice se nachází v budově, která bude odstraněna. Tato DTS se skládá ze 2 ks 
transformátoru 400 kVA, rozváděče VN a rozváděče NN. Před demolicí bude postavena nová  
samostatná kiosková trafostanice, která bude vybavena shodně s demontovaným zařízením 
/nové zařízení na 22KV.   
Z nové trafostanice bude provedeno napojení pro jednotlivé byty. V místě vstupu do budovy 
(u domovního vchodu z komunikace) se umístí HDS. Jedná se celkem o 8  vchodů. Trasa 
kabelů AYKY povede podél budovy  min. 60cm od budovy v chodníku. V místě vjezdu do 
podzemních garáží kabely NN obejdou  sníženou úroveň komunikace. Kabely budou 
napojeny jako smyčka.  
 

Maximální soudobý příkon 1 bytu     Pb=7,0 kW 
Maximální soudobý příkon 1 nebyt.plochy    Pb=11,0 kW 
Maximální soudobý příkon 1 bytu     Pb=7,0 kW 
Maximální soudobý příkon 132 bytů    Pb=945,00 kW 
Instalovaný výkon spol. spotřeby       Pi=8,0 kW 
Instalovaný výkon nebyt.ploch 4 ks     Pi=33,0 kW 
Instalovaný výkon  výtahů 8 ks            Pi=32,0 Kw 
Soudobost pro 132 bytů+4 kanceláře + 8 výtah         β=0,3 
Celkový max.soudobý příkon             Pp=,306,0 Kw 

 
Ostatní materiály 
Materiál (stavební materiál) pro potřeby stavby bude specifikován a uveden v projektu stavby. 
Jeho množství odpovídá velikosti výstavby a konstrukci zpevněných ploch parkoviště.  
 
 
4. Nároky na dopravní  a jinou infrastrukturu 
 
Doprava v době výstavby 
Realizace nevyžaduje vytvoření nového dopravního napojení ani neznamená jiný významný 
nárok na dopravní infrastrukturu. Příjezd na staveniště bude po veřejných místních 
asfaltových komunikacích –  ulicích E.Rošického a J.Žižky, napojených na Národní třídu.  
 
Polyfunkční atriový objekt 
Dům bude situován v prostoru mezi ulicemi Evžena Rošického, Jana Žižky, Národní třídou a 
školním hřištěm. Součástí objektu bude napojení bytového domu na komunikační systém a 
vybudování chodníků kolem domu.  
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Parkování je řešeno garážemi pod atriovým domem v prvním podzemním a prvním 
nadzemním podlaží. Sjezdy ke stáním budou obousměrnými rampami z ulice Evžena 
Rošického, která bude obousměrná.  
Ulice Evžena Rošického, J.Žižky a Lázeňská jsou ve stávající obytné zóně, Národní třída je 
sběrnou komunikací městského významu.  
V prostoru kolem atriového domu jsou navržena venkovní parkovací stání, z ulice Rošického 
kolmá parkovací stání a z ulic Jana Žižky a nové ulice (spojka mezi ulicemi Jana Žižky a 
Evžena Rošického) šikmá parkovací stání. Celkový počet venkovních stání je 29, z toho 2 
stání jsou vyhrazena pro osoby tělesné postižené.  
Tato parkovací stání nahrazují 6 rušených stání na ulici Rošického ( podélná stání proti vjezdu 
do podzemních garáží) a jsou určena pro návštěvníky nebytových  prostor polyfunkčního 
atriového domu, kde budou kancelářská pracoviště.  
Chodníky kolem budovy budou šířky 1,5 m respektive 2 m.  
Skladba vjezdu k parkovacím stáním bude buďto živičná nebo ze zámkové dlažby tl. 8 cm. 
Nová ulice (spojka mezi ulicemi Jana Žižky a Evžena Rošického) bude jednosměrná, šířky 
3,5 m, živičná, navržená pro V. třídu dopravního zatížení dle TP 170 - Navrhování vozovek 
pozemních komunikací. Parkovací stání budou ze zámkové dlažby tl. 8 cm, chodníky ze 
zámkové dlažby tl. 6 cm. Parkoviště a vozovka budou odvodněny do dnešní kanalizace. 

 
Dopravní intenzity 
V současné době se jedná o lokalitu s poměrně vysokou dopravní zátěží, zejména v blízkém 
okolí ulice Národní třída, která je silnicí I/11. Ostatní komunikace v okolí posuzované stavby 
jsou místní komunikace s jednosměrným uspořádáním dopravy s relativně nízkou četností 
dopravy a nahodilým průjezdem nákladních automobilů.  
 
V období výstavby přistupuje ke stávajícím liniovým zdrojům doprava  výkopových zemin a 
stavebních materiálů, jejímž zdrojem a cílem bude místo výstavby. Předpokládaný počet jízd 
nákladních automobilů se pro fázi výstavby předpokládá 50 denně v denní době. Dále se 
předpokládá počet jízd osobních a dodávkových automobilů v souvislosti s dopravní obsluhou 
stavby ve výši 20 denně, v denní době.  
 
Pro výpočet předpokládaného cílového stavu se vycházelo z celkového počtu parkovacích 
míst. Jedná se o rezidentní zónu, kde se předpokládá celková dvojnásobná denní obměna 
parkovacích stání. 
 
Dopravní intenzity zájmové lokality 
Tabulka č.1 

Profil N oa Nna Noa Nna Noa Nna 
komunikace současný stav výstavba cílový stav 
I/11 18678 2090 18698 2140  2090 
Rošického*) 100 2 120 52 400 2 
J. Žižky*) 60 2 80 52 360 2 
Nová ulice - - - - 20 0 
vjezd - garáže - - - - 600 0 
stavba - - 20 50 - - 

    *)jedná se o jednosměrné komunikace 
 
 
Jiná infrastruktura 
Při výstavbě bude nutné realizovat zabezpečení funkčnosti  stávajících  inženýrských sítí 
(přeložky, úpravy).  
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II. Údaje o výstupech   
1. Množství a druh emisí do ovzduší 
 
 
Plošné zdroje emisí – při výstavbě 
Plošným zdrojem znečištění ovzduší v době výstavby budou zejména emise poletavého 
prachu na ploše odpovídající výměře staveniště. Projevy zvýšené prašnosti jsou běžným 
projevem pro každou stavební činnost. Působení plošného zdroje bude přechodné - doba 
zemních prací s produkcí sekundární prašnosti patrně nepřekročí období 1-2 měsíců a bude 
možno ji podle potřeby minimalizovat kropením rizikových míst.    
Rozsah stavební činnosti při přípravě území bude časově omezen na dobu vlastní realizace 
stavby. Zpracování programu organizace výstavby bude v lokalitě významným eliminujícím 
faktorem s ohledem na stávající stav území.  
 
Imisní charakteristika lokality 
Imisní situace posuzované lokality je ovlivněna přenosem imisí z velkých zdrojů znečišťování 
v Ostravě a Karviné a okolí.  
Pro znázornění stávající imisní situace jsou níže uvedeny koncentrace znečišťujících látek, 
naměřené automatizovaným měřicím programem THARA v Havířově v roce 2007. 
Reprezentativnost naměřených údajů je okrskové měřítko (0,5 až 4 km). Cílem měřicího 
programu je stanovení reprezentativních koncentrací pro osídlené části území.   
Dle údajů z Informačního systému kvality ovzduší ČR je nejbližší lokalita s měřením koncentrací pro  
 
Imisní koncentrace znečišťujících látek v r. 2007 na stanici THARA [µg/m3] 
Tabulka č.2 

Rok 
Max. hodinová 
koncentrace  

NO2 

Průměrná roční 
koncentrace  

NO2 

Max. denní 
koncentrace PM10 

Průměrná roční 
koncentrace PM10 

2007 
109 

(19 MV: 80) 
23,4 

176,7 

(36 MV: 78,4) 
41,8 

Pozn.:     1) Hodnoty pro průměrné denní koncentrace jsou uvedeny  jako maximální z celého roku                              
               2) 19 (36) MV: 19. (36.) nejvyšší naměřená hodnota - určuje, zda je překročen přípustný počet  

     překročení hodnoty limitu. V případě vyšší hodnoty než je limitní hodnota jsou imisní limity  
     překračovány. 

Imisní koncentrace benzenu nejsou měřeny, imisní pozadí benzenu lze odhadnout na přibližně  
4 µg/m3 (dle imisního měření ZÚ programem TKAOV v Karviné). 
Posuzovaná lokalita v působnosti Stavebního úřadu Magistrátu města Havířov je uvedena ve 
Věstníku MŽP č. 4/2008 jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Jsou zde 
překračovány imisní limity pro ochranu zdraví lidí pro denní koncentrace PM10 (100 % 
území), pro roční koncentrace PM10 (100 % území), dále je překračována hodnota cílového 
imisního limitu pro benzo(a)pyren (100 % území) a arsen (11,7 % území). 
 
Stav imisního pozadí hodnocené obytné lokality města Havířov v roce 2012 (před realizaci 
stavby „ATRIUM HAVÍŘOV - Polyfunkční bytový dům, Národní třída“) je možno určit jen 
na základě odborného odhadu (výsledky imisního měření roku 1997 až 2007 a přijatých 
možných opatření v následujících létech) a v souladu s výpočtem imisních koncentrací 
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v obdobných lokalitách. Předpokládané imisní pozadí v roce 2012 (před realizaci stavby 
„ATRIUM HAVÍ ŘOV - Polyfunkční bytový dům, Národní třída“) : 

- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace < 300 µg/m3 
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace < 45 µg/m3  
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace < 160 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace < 30 µg/m3  
- benzen – průměrná roční koncentrace < 4,0 µg/m3 
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace < 2,5 ng/m3 

 
Imisní limity pro znečišťující látky 
V současné době jsou platné imisní limity, stanovené Nařízením vlády č. 597/2006 Sb. 
Vzhledem k poloze území jsou v oblasti platné imisní limity pro ochranu zdraví lidí. 
V následující tabulce jsou uvedeny imisní limity znečišťujících látek, které jsou předmětem 
výpočtu rozptylové studie: 
 
Imisní limity – ochrana zdraví lidí 
Tabulka č.3 

Znečišťující 
látka 

Doba průměrování Imisní limit 
Přípustná četnost 

překročení za kalendářní 
rok 

Oxid dusičitý 1 hodina 200 µg/m3 18 

Oxid dusičitý 1 kalendářní rok 40 µg/m3 - 

PM10   24 hodin 50 µg/m3  35 

PM10   1 kalendářní rok 40 µg/m3  - 

Benzen 1 kalendářní rok 5 µg/m3  - 

 
Meze tolerance: [µg/m3] 
Tabulka č.4 

Znečišťující látka Doba průměrování 2006 2007 2008 2009 

Oxid dusičitý 1 hodina 40 30 20 10 

Oxid dusičitý 1 kalendářní rok 8 6 4 2 

Benzen 1 kalendářní rok 4 3 2 1 

 
 
Parametry zdrojů znečišťování ovzduší : 
 
Větrání garáží 
• v 1.PP podzemní je 78 parkovacích stání  
• větrání - podtlakově s nuceným odtahem nad střechu objektu 
• odsávaný objem znečištěného vzduchu - 24 600 m3/h 
• v 1.NP podzemní je 72 parkovacích stání  
• větrání - podtlakově s nuceným odtahem nad střechu objektu 
• odsávaný objem znečištěného vzduchu - 22 200 m3/h 
• spínání ventilátorů bude od čidel CO nebo ruční, předpoklad chodu ventilátorů - 5 h/den 
• výška výduchů nad terénem - 19 a 22 m, průměry ústí - 0,5 m 
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Silniční provoz 
Do výpočtu rozptylové studie je zahrnuta doprava související s provozem navrhovaného 
záměru. Hodnoty použité v rozptylové studii jsou uvedeny na stranách 18 tohoto oznámení. 
 
Emise 
Na základě projektu počtu parkovacích stání, předpokládaného pohybu vozidel v garážích 
(pojezdové trasy, doba pojezdu, startování vozidel a chodu motorů bez pohybu) a 
odvětrávaného množství, budou emise z garáží: 
Tabulka č.5 

Garáže 1.PP a 1.NP 
PM10 
g/den  

NO2 
g/den 

benzen 
g/den 

benzo(a)pyren 
g/den 

150 parkovacích stání 80,9 213,9 54,7 10,6 
 
Emisní faktory vozidel byly stanoveny programem MEFA verze 02, který slouží k výpočtu 
emisních faktorů motorových vozidel. Výpočtovým rokem je rok 2010 (emisní faktory pro 
pozdější období program MEFA verze 02 nepočítá), emisní kategorie vozidel je EURO 4. 
Zastoupení vozidel splňujících pouze starší emisní normy (EURO 1, 2, 3) je již v současné 
době v městském provozu nízké, výhledově (po roce 2010) budou tato vozidla v provozu 
ojedinělá, navíc se již v současné době vyrábí osobní vozidla splňující náročnější emisní 
normu EURO 5. 
U osobních vozidel je předpokládán podíl dieselových motorů 30 %. 

 
Použité emisní faktory vozidel – osobní vozidla [g/km] 
Tabulka č.6 

Emisní faktory pro silni ční dopravu v roce 2012   
  PM10 (g/km.voz.) 
 Kategorie  5 km/h 50 km/h 90 km/h 130 km/h 
 Osobní vozidla 0,185 0,038 0,035 0,069 
 Lehká nákladní vozidla 1,176 0,166 0,218 0,409 
 Těžká nákladní vozidla 8,933 0,827 0,716 0,716 
  NO2 (g/km.voz.) 
 Kategorie  5 km/h 50 km/h 90 km/h 130 km/h 
 Osobní vozidla 0,207 0,029 0,022 0,028 
 Lehká nákladní vozidla 1,239 0,208 0,146 0,149 
 Těžká nákladní vozidla 18,002 0,788 0,655 0,655 
  benzen (g/km.voz.) 
 Kategorie  5 km/h 50 km/h 90 km/h 130 km/h 
 Osobní vozidla 0,113 0,013 0,010 0,016 
 Lehká nákladní vozidla 0,017 0,004 0,003 0,003 
 Těžká nákladní vozidla 0,182 0,030 0,019 0,019 
  benzo(a)pyren (µg/km.voz.) 
 Kategorie  5 km/h 50 km/h 90 km/h 130 km/h 
 Osobní vozidla 0,045 0,042 0,168 0,383 
 Lehká nákladní vozidla 0,026 0,032 0,086 0,189 
 Těžká nákladní vozidla 0,124 0,308 1,362 1,362 

 
 
Výpočet byl proveden dle Metodického pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP ČR výpočtu 
znečištění ovzduší z bodových a mobilních zdrojů “SYMOS´97”, zveřejněný ve Věstníku 
Ministerstva životního prostředí České republiky, ročník 1998 ze dne 1998-04-15, částka 3 a 
dodatku č.1 zveřejněném ve Věstníku MŽP, duben 2003, částka 4. Výpočet byl proveden 
softwarem SYMOS´97v2003 – 5.1.4. 
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Metodika výpočtu umožňuje : 

- výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami z bodových, liniových a 
plošných zdrojů 

- výpočet znečištění ovzduší pevnými znečišťujícími látkami respektující 
pádovou rychlost 

- pevných částic z bodových, liniových a plošných zdrojů  
- stanovit charakteristiky znečištění v husté síti referenčních bodů a tímto 

způsobem kartograficky názorně zpracovat výsledky výpočtu 
- brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám 

stability mezní vrstvy ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského 
- hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku z hlediska oxidu dusičitého 

 
Pro každý referenční bod je možno vypočítat základní charakteristiky znečištění 
ovzduší: 

- maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících 
látek, které se mohou vyskytovat ve všech třech třídách rychlosti větru a pěti 
třídách stability ovzduší 

- maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících 
látek bez ohledu na třídy rychlosti větru a stability ovzduší (jedná se o 
nejnepříznivější situaci, která může nastat)  

- maximální možné 8-hodinové hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez 
ohledu na třídy rychlosti větru a stability ovzduší (jedná se o nejnepříznivější 
situaci, která může nastat) 

- maximální možné denní hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu 
na třídy rychlosti větru a stability ovzduší (jedná se o nejnepříznivější situaci, 
která může nastat) 

- roční průměrné koncentrace 
- hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku také z hlediska NO2 ve vazbě na 

vzdálenost od zdroje 
- situace za dané stability ovzduší a dané rychlosti a směru větru 
- dobu trvání koncentrace převyšující danou hodnotu (imisní limity) 

 
Rychlost větru se dělí do tří tříd rychlosti : 1. třída - slabý vítr (1,7 m/s), 2. třída - střední vítr 
(5,0 m/s) a 3. třída - silný vítr (11,0 m/s). Rychlost větru se přitom rozumí rychlost zjišťována 
ve standardní meteorologické výšce 10 m nad zemí. 
 
Mírou termické stability je vertikální teplotní gradient popisující její teplotní zvrstvení. 
Stabilní klasifikace obsahuje pět tříd stability ovzduší : 
 
I. superstabilní  
- vertikální výměna vrstev ovzduší je prakticky potlačena, tvorba volných inverzních stavů. Výskyt v nočních a 
ranních hodinách, především v chladném půlroce. Maximální rychlost větru 2 m/s. Velmi špatné podmínky 
rozptylu. 
II. stabilní  
- vertikální výměna vrstev ovzduší je stále nevýznamná, také doprovázena  inverzními situacemi. Výskyt 
v nočních a ranních hodinách v průběhu celého  roku. Maximální rychlost větru 2 m/s. Špatné podmínky 
rozptylu. 
III. izotermní  
- projevuje se již vertikální výměna ovzduší. Výskyt větru v neomezené síle. V chladném období může být 
v dopoledních a odpoledních hodinách, v létě   v časných ranních a večerních hodinách. Často se vyskytující 
mírně zhoršené  rozptylové podmínky. 
IV. normální  
- dobré podmínky pro rozptyl škodlivin, bez tvorby inverzních stavů, neomezená síla větru. Vyskytuje se přes 
den, v době, kdy nepanuje významný sluneční svit.  Společně s III. třídou stability má v našich podmínkách 
zpravidla výrazně vyšší  četnost výskytu než ostatní třídy. 
V. konvektivní  
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- projevuje se vysokou turbulencí ve vertikálním směru, která způsobuje rychlý rozptyl znečišťujících látek. 
Nejvyšší rychlost větru 5 m/s, výskyt v letních  měsících v době, kdy je vysoká intenzita slunečního svitu. 
 
Výpočet byl v rozptylové studii proveden nad hodnocenou lokalitou 800 x 800 m. Tím bylo 
umožněno grafické vykreslení imisní zátěže pocházející z provozu stavby „ATRIUM 
HAVÍŘOV - Polyfunkční bytový dům, Národní třída“ v roce 2012, po výstavbě, které je 
uvedeno v Rozptylové studii, která je v plném rozsahu v části F.Doplňující údaje pro: 

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

 
Hodnocení denní a roční koncentrace PM10  
Po realizaci stavby „ATRIUM HAVÍŘOV - Polyfunkční bytový dům, Národní třída“ bude v 
roce 2012 na hodnoceném území 800 x 800 m nárůst maximální denní koncentrace imisí 
suspendovaných částic (PM10) v rozmezí 0,026 až 0,148 µg.m-3 a průměrné roční koncentrace 
v rozmezí 0,001 až 0,010 µg.m-3. 
V místě konkrétní obytné zástavby na ul. Ostrovského 952/30 bude nárůst maximální denní 
koncentrace imisí suspendovaných částic (PM10) = 0,131 µg.m-3 a průměrné roční 
koncentrace = 0,008 µg.m-3 a na ul. E. Rošického 684/2 bude nárůst maximální denní 
koncentrace imisí suspendovaných částic (PM10) = 0,089 µg.m-3 a průměrné roční 
koncentrace = 0,008 µg.m-3. 
 
Hodnocení hodinové a roční koncentrace NO2 
Po realizaci stavby bude, v roce 2012 na hodnoceném území 800 x 800 m nárůst maximální 
hodinové koncentrace imisí oxidu dusičitého (NO2) v rozmezí 0,084 až 0,234 µg.m-3 a 
průměrné roční koncentrace v rozmezí 0,000 4 až 0,011 9 µg.m-3. 
V místě konkrétní obytné zástavby na ul. Ostrovského 952/30 bude nárůst maximální 
hodinové koncentrace imisí oxidu dusičitého (NO2) = 0,226 µg.m-3 a průměrné roční 
koncentrace = 0,004 µg.m-3 a na ul. E. Rošického 684/2 bude nárůst maximální hodinové 
koncentrace imisí oxidu dusičitého (NO2) = 0,194 µg.m-3 a průměrné roční koncentrace = 
0,007 µg.m-3. 
 
Hodnocení ročních koncentrací benzenu  
Po realizaci stavby bude nárůst průměrné roční koncentrace imisí benzenu v rozmezí 0,000 6 
až 0,009 2 µg.m-3. 
V místě konkrétní obytné zástavby na ul. Ostrovského 952/30 bude nárůst průměrné roční 
koncentrace imisí benzenu = 0,005 3 µg.m-3 a na ul. E. Rošického 684/2 bude nárůst 
průměrné roční koncentrace imisí benzenu = 0,005 8 µg.m-3. 
 
Hodnocení ročních koncentrací benzo(a)pyrenu   
Po realizaci stavby „ATRIUM HAVÍŘOV - Polyfunkční bytový dům, Národní třída“ bude  
roce 2012 na hodnoceném území nárůst průměrné roční koncentrace imisí benzo(a)pyrenu 
v rozmezí v rozmezí 0,000 000 1 až 0,000 002 5 ng.m-3. 
V místě konkrétní obytné zástavby na ul. Ostrovského 952/30 bude nárůst průměrné roční 
koncentrace imisí benzo(a)pyrenu = 0,000 001 3 ng.m-3 a na ul. E. Rošického 684/2 bude 
nárůst průměrné roční koncentrace imisí benzo(a)pyrenu = 0,000 002 1 ng.m-3. 
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Suspendované částice (PM10) 
Tabulka č.7 

Maximální denní koncentrace 
Imisní hodnoty 

µg/m3 
minimální 0,026 
maximální 0,148 

Průměrná roční koncentrace 
Imisní hodnoty 

µg/m3 
minimální 0,001 
maximální 0,010 

 
 
 
Oxid dusičitý (NO2) 
Tabulka č.8 

Maximální hodinová koncentrace 
Imisní hodnoty 

µg/m3 
minimální 0,084 
maximální 0,234 

Průměrná roční koncentrace 
Imisní hodnoty 

µg/m3 
minimální 0,000 4 
maximální 0,011 9 

 
Benzen 
Tabulka č.9 

Průměrná roční koncentrace 
Imisní hodnoty 

µg/m3 
minimální 0,000 6 
maximální 0,009 2 

 
Benzo(a)pyren 
Tabulka č.10 

Průměrná roční koncentrace Imisní hodnoty 
ng/m3 

minimální 0,000 000 1 
maximální 0,000 002 5 

 
Rozptylová studie imisní situace umožňuje posoudit vliv stavby „ATRIUM HAVÍŘOV - 
Polyfunkční bytový dům, Národní třída“, po realizaci v roce 2012, na okolí z pohledu ochrany 
zdraví lidí. Z provedeného výpočtu je možno získat přehled, jak velký bude nárůst imisních 
koncentrací znečišťujících látek v hodnocené lokalitě (800 x 800 m).  
 
Maximální imisní koncentrace 
Maximální vypočtený nárůst imisní koncentrace v roce 2012 po realizaci stavby „ATRIUM 
HAVÍŘOV - Polyfunkční bytový dům, Národní třída“ v hodnocené lokalitě bude ve výši : 

- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 0,148 µg/m3 
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 0,010 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 0,234 µg/m3 
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- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 0,011 9 µg/m3 
- benzen – průměrná roční koncentrace 0,009 2 µg/m3 
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 0,000 002 5 ng/m3 

 
Imisní koncentrace v trvalé obytné zástavbě 
Nejvyšší vypočtený nárůst imisní koncentrace v roce 2012 po realizaci stavby „ATRIUM 
HAVÍŘOV - Polyfunkční bytový dům, Národní třída“ bude v místě konkrétní obytné 
zástavby (dům na ul. Ostrovského 952/30 nebo dům na ul. E. Rošického 684/2) :  

- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 0,131 µg/m3 
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 0,008 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 0,226 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 0,007 µg/m3 
- benzen – průměrná roční koncentrace 0,005 8 µg/m3 
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 0,000 002 1 ng/m3 

 
Výsledné imisní koncentrace 
Stav imisního pozadí hodnocené obytné lokality města Havířov v roce 2012 (před realizaci 
stavby „ATRIUM HAVÍŘOV - Polyfunkční bytový dům, Národní třída“) je možno určit jen 
na základě odborného odhadu (výsledky imisního měření roku 1997 až 2007 a přijatých 
možných opatření v následujících létech) a v souladu s výpočtem imisních koncentrací 
v obdobných lokalitách. Předpokládané imisní pozadí v roce 2012 (před realizaci stavby 
„ATRIUM HAVÍ ŘOV - Polyfunkční bytový dům, Národní třída“) : 

- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 300 µg/m3 
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 45 µg/m3  
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 160 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 30 µg/m3  
- benzen – průměrná roční koncentrace 4,0 µg/m3 
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 2,5 ng/m3 

 
Při započtení předpokládaného imisního pozadí hodnocené lokality města Havířov v roce 
2012 a nejvyššího nárůstu imisních koncentrací z realizované stavby „ATRIUM HAVÍŘOV - 
Polyfunkční bytový dům, Národní třída“, v místě konkrétní obytné zástavby (dům na ul. 
Ostrovského 952/30 nebo dům na ul. E. Rošického 684/2), budou výsledné imisní 
koncentrace škodlivin : 

- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 300,131 µg/m3 
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 45,008 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 160,226 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 30,007 µg/m3 
- benzen – průměrná roční koncentrace 4,005 8 µg/m3 
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 2,500 002 1 ng/m3 

 
Tím budou splněny imisní limity pro oxid dusičitý (NO2) a benzen vycházející z nařízení 
vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, v místě trvalé obytné 
zástavby. 
Imisní limit pro suspendované částice (PM10) – průměrná denní koncentrace je již dnes 
překročen. Maximální imisní nárůst vlivem stavby „ATRIUM HAVÍŘOV - Polyfunkční 
bytový dům, Národní třída“ pro suspendované částice (PM10) – denní koncentrace bude v 
místě konkrétní obytné zástavby s nejvyšším znečištěním (dům na ul. Ostrovského 952/30) 
0,131 µg/m3 = 0,04 % maximálního imisního pozadí roku 2012. Imisní znečištění pro 
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suspendované částice (PM10) nepochází jen ze silniční dopravy, ale významný vliv má 
průmyslová výroba Ostravska a dále lokální topeniště na pevná paliva. 
Imisní limit pro suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace je již dnes 
překročen. Maximální imisní nárůst vlivem stavby „ATRIUM HAVÍŘOV - Polyfunkční 
bytový dům, Národní třída“ pro suspendované částice (PM10) – roční koncentrace bude v 
místě konkrétní obytné zástavby s nejvyšším znečištěním (dům na ul. E. Rošického 684/2) 
0,008 µg/m3 = 0,02 % průměrného imisního pozadí roku 2012. Imisní znečištění pro 
suspendované částice (PM10) nepochází jen ze silniční dopravy, ale významný vliv má 
průmyslová výroba Ostravska a dále lokální topeniště na pevná paliva. 
Maximální imisní nárůst vlivem stavby „ATRIUM HAVÍŘOV - Polyfunkční bytový dům, 
Národní třída“ pro benzo(a)pyren – roční koncentrace bude v místě konkrétní obytné zástavby 
s nejvyšším znečištěním (dům na ul. E. Rošického 684/2) 0,000 002 1 ng/m3 = 0,000 08 % 
průměrného imisního pozadí roku 2012. Imisní znečištění pro benzo(a)pyren nepochází jen 
ze silniční dopravy, ale významný vliv má průmyslová výroba Ostravska a dále lokální 
topeniště na pevná paliva. 
 
Z tohoto pohledu zpracovatel rozptylové studie uvádí, že je možno konstatovat splnění všech 
podmínek a doporučuji vydat povolení orgánu ochrany ovzduší podle § 17 odst. 1 zákona č. 
86/2002 Sb., o ochraně ovzduší  a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů.  
 
 
 
2. Odpadní vody  
 
Odvod splaškových vod a dešťových z objektu bude řešen napojením na stávající jednotnou 
kanalizaci města. Odvod splaškových a dešťových vod z nově navrhovaného objektu bude 
rozdělen z hlediska realizace na dvě etapy. V každé etapě budou do stávající jednotné 
kanalizace napojeny 2 kanalizační přípojky DN 200 z PP. Dvě přípojky budou napojeny do 
nových betonových šachet na stávající kanalizační stoku DN 300, která je umístěna v ulici 
Evžena Rošického. Dvě přípojky budou napojeny do nových betonových šachet na stávající 
kanalizační stoku DN500, která je umístěna v ulici Jana Žižky. Stávající kanalizační stoky 
jednotné kanalizace jsou z betonu.  
 
Provozovatelem stávající kanalizace v ulicích Evžena Rošického a Jana Žižky byl stanoven 
maximální odtok dešťových vod ze střechy navrhovaného objektu, a to do kanalizace DN 500 
20 l/s, DN 300 16 l/s. Na základě tohoto bylo nutné na dešťových přípojkách DP1, DP2, DP3 
a DP4 navrhnout retenční nádrže. 
 
Kanalizační přípojky - I.etapa 
V rámci I. etapy budou řešeny dvě kanalizační přípojky (KP1 a KP2) jednotné kanalizace, do 
které budou napojeny 4 přípojky (SP1 až SP4) splaškových vod z 85 bytových jednotek a 
kanceláře a 2 přípojky (DP1 a DP2) dešťových vod ze střech objektu, který bude realizován 
v rámci I. etapy.  
Retenční nádrž na přípojce dešťových vod DP1 bude o objemu cca 2,8 m3 a retenční nádrž na 
přípojce DP2 bude o objemu cca 4,6 m3. Retenční nádrže budou opatřeny havarijními 
přepady. Dešťové vody z retenční nádrže a splaškové odpadní vody budou zaústěny 
do soutokové šachty. Z této šachty budou odpadní vody následně zaústěny do stávající 
kanalizace jednotné soustavy. 
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Celková délka kanalizačních přípojek (I. etapa): 
SP1 až SP4   55 m  DN 150 PP 
DP1 až DP2   25 m  DN 200 PP 
KP1+KP2   25 m   DN 200 PP 

 
Retenční nádrže (I. etapa): 

Retenční nádrž o objemu  2,8 m3  1 ks 
Retenční nádrž o objemu  4,6 m3  1 ks 

 
Kanalizační přípojky - II.etapa 
V rámci II. etapy budou řešeny dvě kanalizační přípojky (KP3 a KP4) jednotné kanalizace, do 
které budou napojeny 4 přípojky (SP5 až SP8) splaškových vod ze 47 bytových jednotek a 2 
přípojky (DP3 a DP4) dešťových vod ze střech objektu, který bude realizován v rámci  
II. etapy. 
Retenční nádrž na přípojce dešťových vod DP3 bude o objemu cca 2,8 m3 a retenční nádrž na 
přípojce DP4 bude o objemu cca 4,6 m3. Retenční nádrže budou opatřeny havarijními 
přepady. Dešťové vody z retenční nádrže a splaškové odpadní vody budou zaústěny 
do soutokové šachty. Z této šachty budou odpadní vody následně zaústěny do stávající 
kanalizace jednotné soustavy. Zaústění kanalizační přípojky KP3 bude do nové šachty Š3, 
která bude umístěna do stoky DN 500 z betonu v ulici Jana Žižky. Zaústění kanalizační 
přípojky KP4 bude do nové šachty Š4, která bude umístěna do stoky DN 300 z betonu v ulici 
Evžena Rošického.  
 
Celková délka kanalizačních přípojek (II. etapa): 

SP5 až SP8  65 m  DN1 50 PP 
DP3 až DP4  30 m  DN 200 PP 
KP3+KP4  20 m   DN 200 PP 

 
Retenční nádrže (II. etapa): 
Retenční nádrž o objemu   2,8 m3  1 ks 
Retenční nádrž o objemu   4,6 m3  1 ks 
 
Hydrotechnické výpočty 
Výpočet pro objekt byl proveden dle přílohy č.12 k vyhlášce č.428/2001 Sb. 
 
Splaškové odpadní vody 
Množství splaškových vod (I. etapa) 
Počet bytů         85 
Počet ekvivalentních obyvatelů pro byty EO    225 
Počet osob pro kanceláře       8 
Průměrné denní množství Qp 

Byty 225 osob  Qp1 = 225 x 126 l/os/den  28 350 l/den  
28,35 m3/den 

Kanceláře 8 osob Qp2 = 8 x 60 l/os/den  480 l/den  
0,48 m3/den 

Celkem byty + kanceláře Qp    28 830 l/den  
28,83 m3/den 

Maximální denní množství Qm Qp x kd = 28 830 x 1,5  43 245 l/den  
43,245 m3/den 

Maximální hodinové množství Qh Qm x kh = 43 245 x 2,1/24/3600  
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3,784 m3/hod  
1,051/s 

Roční množství splaškových vod Qr 365 x 28,35 + 340 x 0,48  10 511 m3/rok 
Množství splaškových vod (II. etapa) 
Počet bytů         47 
Počet ekvivalentních obyvatelů pro byty EO    125 
Průměrná denní množství       Qp 

Byty 125 osob  Qp = 125 x 126 l/os/den 15 750 l/den  
15,75 m3/den 

Maximální denní množství Qm Qp x kd = 15 750 x 1,5 23 625 l/den  
23,625 m3/den 

Maximální hodinová množství Qh Qm x kh = 23 625 x 2,1/24/3600  
2,067 m3/hod  
0,574/s 

Roční množství splaškových vod Qr 365 x 15,75    5 749 m3/rok 

Množství splaškových vod (I. a II. etapa) 
Počet bytů         132 
Počet ekvivalentních obyvatelů pro byty EO    350 
Počet osob pro kanceláře       8 
Průměrná denní potřeba Qp  

Celkem byty + prodejna Qp = 28 830 + 15 750  44 580 l/den  
44,58 m3/den 

Maximální denní potřeba Qm Qm = 43 245 + 23 625  66 870 l/den  
66,87 m3/den 

Maximální hodinová potřeba Qh Qh = 3,784 + 2,067   5,851 m3/hod  
1,625 l/s 

Roční potřeba vody Qr  Qr = 10 511 + 5749   16 260 m3/rok 
 
 
Množství dešťových vod 
  q15 …. intenzita 15 min. deště při periodicitě  p = 0,5  je 157 l/s/ha 
 
Množství dešťových vod (I. etapa) – přípojky dešťových vod DP1 a DP2 

Plocha střechy  1 850 m2 (Ψ=0,9) 
Plocha komunikace     520 m2 (Ψ=0,8) 

 
Do stoky DN500 bude vypouštěno přípojkou DP1 max. množství 10 l/s. Na základě toho je 
navržena retenční nádrž o potřebném objemu cca 2,8 m3 na nejméně nepříznivý stav při q15 a 
p = 0,5.  
Do stoky DN300 bude vypouštěno přípojkou DP2 max. množství 8 l/s. Na základě toho je 
navržena retenční nádrž o potřebném objemu cca 4,6 m3 na nejméně nepříznivý stav při q15 a 
p = 0,5. 
 

Dešťové vody z nové komunikace 
  Q2 = 0,052 x 0,8 x 157  8,16 l./s 

Maximální množství dešťových vod ze střechy objektu vypouštěných do stávajících 
kanalizací (po akumulaci v retenčních nádržích) a dešťových vod z nové komunikace 

Qmax, I = Qret1 +  Qret2 + Q2  = 10 + 8 +8,16  26,16 l/s 
Qroční = 0,72x(1850+520)     1 706 m3/rok 
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Množství dešťových vod (II. etapa) – přípojky dešťových vod DP3 a DP4 

Plocha střechy  1 850 m2 (Ψ=0,9) 
 

Do stoky DN 500 bude vypouštěno přípojkou DP3 max. množství 10 l/s. Na základě toho je 
navržena retenční nádrž o potřebném objemu cca 2,8 m3 na nejméně nepříznivý stav při q15 a 
p = 0,5.  
Do stoky DN 300 bude vypouštěno přípojkou DP4 max. množství 8 l/s. Na základě toho je 
navržena retenční nádrž o potřebném objemu cca 4,6 m3 na nejméně nepříznivý stav při q15 a 
p = 0,5. 
 
Maximální množství dešťových vod ze střechy objektu vypouštěných do stávajících 
kanalizací (po akumulaci v retenčních nádržích) a dešťových vod z nové komunikace 

Qmax, II = Qret1 +  Qret2  = 10 + 8   18 l/s 
Qroční = 0,72x1 850     1 332 m3/rok 

  
Množství dešťových vod (I a II. etapa) 
Dešťové vody ze střechy objektu (před retencí) 
   Q1  = 0,37 x 0,9 x 157    52,28 l/s 
Dešťové vody z nové komunikace 
   Q2 = 0,052 x 0,98 x 157    8,16 l/s 
Dešťové vody ze střechy objektu (před retencí) a nové komunikace 

Q = Q1 + Q2  = 52,28 + 8,16   60,38 l/s 
   Qroční = 0,72x(3 700+520)    3 038 m3/rok 
 
Výpočet max. množství odpadních vod odváděných do kanalizace (I. a II. etapa) 
 
Kanalizace DN500 (splaškové vody + dešťové vody ze střechy objektu po retenci + dešťové 
vody z nové komunikace) 

Qmax1 = 0,815 + 20 + 4,08    24,895 l/s 
Kanalizace DN300 (splaškové vody + dešťové vody ze střechy objektu po retenci + dešťové 
vody z nové komunikace) 

Qmax2 = 0,815 + 16 + 4,08    20,895 l/s 
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3. Kategorizace odpadů 
 
Odpady z předpokládaného záměru je možné rozdělit do následujících částí:  
- odpady vznikající během výstavby (z přípravy staveniště, odpady ze stavebních prací), 
- odpady vznikající při vlastním provozu  
 
Odpad vznikající během výstavby 
Při výstavbě budou vznikat odpady uvedené v následující tabulce. Odpady jsou zařazeny dle 
vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při 
udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). 
 
Odpady vznikající při výstavbě 
Tabulka č.11 
Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie odpadu 

15 01 01 Papírové a lepenkové  obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 03 Dřevěné obaly O 
15 01 04 Kovové obaly O 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky  nebezpečných látek N 
15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiál, čistící a ochranná 

tkanina 
N 

17 01 01 Beton O 
17 01 02 Cihly O 
17 02 01 Dřevo O 
17 02 02 Sklo O 
17 02 03 Plasty  O 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01  O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03    O 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad  O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 

 
Odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, budou odváženy a likvidovány mimo 
staveniště, což bude zajištěno prováděcí firmou nebo odbornou firmou. Stavební dodavatel je 
povinen vést evidenci odpadů.  
Doporučuji, aby investor při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních prací zakotvil 
ve smlouvách povinnost zhotovitele k odstraňování odpadů způsobených jeho činností. 
Přesné vyčíslení množství odpadů bude provedeno na základě výkazu výměr v rámci dalšího 
stupně projektu.  
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Odpady vznikající při vlastním provozu polyfunkčního objektu 
Tabulka č.12 
Kód 
druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kat. 
odpadu 

Předp. způsob zneškodnění 

15 01 02 Plastové obaly O výkup, odbor. firma 
15 01 04 Kovové obaly O výkup 
15 01 06 Směsné obaly O odborná firma 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky  nebezpečných látek N odborná firma 
15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiál, čistící a 

ochranná tkanina 
N odborná firma 

20 01 01 Papír a lepenka O výkup 
20 01 02 Sklo O výkup 
20 01 39 Plasty O odborná firma 
20 03 01 Směsný komunální odpad O odborná firma 
20 03 03 Uliční smetky O odborná firma 
20 01 21 Zářivky a/nebo ostatní odpad s obsahem rtuti N odborná firma 

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

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

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

životní  prostředí.  
 
Odvoz a zneškodnění odpadů bude smluvně zajištěno  odbornou firmou. 
Nakládání s odpady bude řešeno v souladu s požadavky schváleného Programu odpadového 
hospodářství kraje, zejména z hlediska třídění odpadů a možnosti jejich recyklace. 
 
 
4. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií 
 
Možnost vzniku havárií 
Navržený záměr není takovým záměrem, který by sebou nesl zásadní riziko vyplývající 
z používání látek nebo technologií.   
Možnost vzniku havárie s negativním dopadem na ovzduší a klima, vodu, půdu, geologické 
podmínky a zdraví obyvatel vycházející z dopravy používané v rámci stavebních prací lze 
technickými opatřeními omezit na minimum.  
Problémy by mohly nastat při nesprávném nakládání s odpady, při nedodržení protipožárních 
opatření, při havárii vozidel na přilehlých komunikacích v rámci stavby. Případný únik 
motorového oleje, nafty či benzinu bude eliminován pravidelnou kontrolou technického stavu 
a pravidelnou údržbou vozidel a stavebních mechanismů v průběhu vlastní stavby. 
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Možnost vzniku havárií může souviset  s:  

- úniky látek  
- selháním lidského faktoru 

Úniky látek 
Předpokládat lze pouze úniky ropných látek z dopravních a mechanizačních prostředků. 
Případné úniky ropných látek je nutno okamžitě eliminovat využitím sorpčních prostředků, 
případně zajistit sanaci horninového prostředí postižené lokality. Postižená lokalita musí být 
v co nejkratším časovém horizontu sanována.  
Technické řešení stavby zabezpečuje základní prvky ochrany povrchových a podzemních vod.  
Mechanizace pro údržbu bude udržována v dobrém technickém stavu bez předpokladu 
negativního úniku škodlivin z těchto zařízení uvedena do původního stavu. 
 
Selhání lidského faktoru 
Riziko ohrožení kvality životního prostředí vlivem selhání lidského faktoru souvisí zejména 
s dopravními nehodami. Pokud dojde během provozu k jakékoli poruše na zařízení nebo 
havárii, budou učiněna opatření, aby se podobná situace následně neopakovala.  
 
Při stavebních pracích je nutno respektovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích a dále je nutné dodržovat ustanovení zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění.  
  
 
5. Hluk 
 
Stavba bude svým provozem bude zdrojem hluku v době stavebních prací a v době provozu 
polyfunkčního domu z dopravy a větrání.  
 
Stanovení nejvyšších přípustných hladin hluku  
Období výstavby 
Podle nařízení vlády číslo 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, příloha č. 2, část B, činí nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti:  
 
V chráněném vnitřním prostoru budov: 

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

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

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

V chráněném venkovním prostoru ostatních staveb a chráněném ostatním venkovním prostoru 
 

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

Z toho : LAeq,T  =   65 dB pro denní dobu 
 
Vnitřní prostor 
Nejvyšší přípustná maximální hladina akustického tlaku A uvnitř staveb pro bydlení a staveb 
občanského vybavení se stanoví pro hluky šířící se ze zdrojů uvnitř budovy součtem základní 
maximální hladiny hluku LpAmax = 40 dB a korekcí přihlížejících k využití prostoru a denní 
době podle přílohy č.5 k tomuto nařízení. Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky nebo má 
výrazně informativní charakter, jako například řeč nebo hudba, přičítá se další korekce –5 dB.  
Za hluk ze zdrojů uvnitř budovy se pokládá i hluk ze stacionárních zdrojů, umístěných mimo 
posuzovaný objekt, pronikající do těchto objektů jiným způsobem než vzduchem, to znamená 
konstrukcemi nebo podložím. Při provádění povolených stavebních úprav uvnitř budovy je 
přípustná korekce +15 dB k základní maximální hladině akustického tlaku v době od 7 do 21 
hod. 
Korekce pro stanovení hodnot hluku v obytných stavbách a ve stavbách občanského vybavení 
Tabulka č.13 
Druh chráněné místnosti  Korekce /dB/ 
Nemocniční pokoje 6.00 až 22.00 h 

22.00 až 6.00 h 
0 

-15 
Operační sály Po dobu používání 0 
Lékařské vyšetřovny, ordinace Po dobu používání -5 
Obytné místnosti 6.00 až 22.00 h 

22.00 až 6.00 h 
0* 

-10* 
Hotelové pokoje 6.00 až 22.00 h 

22.00 až 6.00 h 
+10 
0 

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

 +5 

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

 +15 

Prodejny, sportovní haly  +20 
* V okolí hlavních komunikací, kde je hluk z těchto komunikací převažující a v ochranném pásmu drah je 
přípustná další korekce + 5 dB 
Pro jiné prostory, v tabulce jmenovitě neuvedené, platí hodnoty pro prostory funkčně obdobné. 

 
 
Venkovní prostor 
Stanovení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku vychází ze základní hladiny hluku 
LAZ = 50 dB a korekcí přihlížejících k místním podmínkám a denní době. Podle nařízení 
vlády č.148/2006 Sb. platí korekce pro základní hladinu 50 dB pro stanovení hodnot hluku ve 
venkovním prostoru následující: 
Tabulka č.14 

Korekce dB Způsob využití 
území 1) 2) 3) 4) 
Chráněný venkovní -5 0 +5 +15 
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prostor staveb 
lůžkových 
zdravotnických 
zařízení včetně lázní 
Chráněný venkovní 
prostor  lůžkových 
zdravotnických 
zařízení včetně lázní 

0 0 +5 +15 

Chráněný venkovní 
prostor ostatních 
staveb a chráněný 
ostatní venkovní 
prostor 

0 +5 +10 +20 

 

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

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

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

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

 
Pro zájmové území platí – chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní 
venkovní prostory:                         
 
Hluk z provozu objektu           Den    LAeq = 50 dB    Noc    LAeq = 40 dB 
Hluk z provozu veřejných komunikací         Den    LAeq = 55 dB    Noc    LAeq = 45 dB 
Hluk z dopravy na hlavních komunikacích, kde hluk z dopravy je převažující          

Den    LAeq = 60 dB    Noc    LAeq = 50 dB 
 
Závazné stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku pro chráněný venkovní prostor je 
oprávněn provádět pouze příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.  
 
Při dokladovaném splnění nejvyšších přípustných hodnot hluku v definovaném venkovním 
prostoru, lze rovněž předpokládat splnění i nejvyšších přípustných hodnot hluku ve vnitřních 
chráněných prostorách např. staveb pro bydlení nebo staveb občanského vybavení. 
 
 
Hluková studie 
Pro posouzení vlivu hluku na venkovní chráněné prostory způsobeného výstavbou a 
provozem polyfunkčního domu ATRIUM“ v Havířově Studie byla zpracována  
RNDr.Vladimírem Sukem hluková studie v 03/2009. Jejím úkolem bylo zjištění souladu s 
ustanoveními §§ 10 a 11 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. a za účelem zjištění souladu 
s ustanoveními ČSN 73 0532.  
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Zdroje hluku 
 
Zdroje liniové 
V současné době se jedná o lokalitu s poměrně vysokou dopravní zátěží, zejména v blízkém 
okolí silnice I/11 (Národní třída) Ostatní komunikace v okolí posuzované stavby jsou místní 
komunikace s jednosměrným uspořádáním dopravy s relativně nízkou četností dopravy a 
nahodilým průjezdem nákladních automobilů.  
V období výstavby přistupuje ke stávajícím liniovým zdrojům doprava  výkopových zemin a 
stavebních materiálů, jejímž zdrojem a cílem bude místo výstavby. Předpokládaný počet jízd 
nákladních automobilů se pro fázi výstavby předpokládá 50 denně v denní době. Dále se 
předpokládá počet jízd osobních a dodávkových automobilů v souvislosti s dopravní obsluhou 
stavby ve výši 20 denně, v denní době.  
Pro výpočet předpokládaného cílového stavu se vycházelo z celkového počtu parkovacích 
míst. Jedná se o rezidentní zónu, kde se předpokládá celková dvojnásobná denní obměna 
parkovacích stání. 
Použité dopravní intenzity v hlukové studii jsou uvedeny v tabulce na straně 18 tohoto 
oznámení. 
 
 
Zdroje plošné a bodové 
Stávající stav 
V současné době se na lokalitě významné stacionární zdroje hluku nevyskytují. 
 
Doba výstavby 
V období výstavby bude plošným zdrojem hluku plocha hlavního staveniště. Zde bude hluk 
způsoben provozem stavebních mechanizmů a pojezdy nákladních automobilů pro odvoz 
demoličních materiálů a výkopových zemin a  automobilů se stavebními materiály v 
prostorech mimo veřejné komunikace.  Počty nákladních automobilů jsou pro fázi výstavby 
stejné, jako v případě liniových zdrojů. Dále k těmto zdrojům přistupuje i hluk ze stavebních 
činností. Tyto činnosti budou prováděny v pouze v denní době. Hluk na ploše staveniště byl 
modelován nepřetržitou činností stavebního stroje s akustickým výkonem 105 dB (např. bagr, 
nakladač atp.)  
 
Uvedení stavby do provozu 
Po uvedení stavby do provozu budou zdroji hluku hlavně vzduchotechnická zařízení objektu. 
Parkovací stání  budou větrána v podtlaku. Odvod vzduchu budou zajišťovat dvě sestavné 
VZT jednotky umístěné ve strojovně v I.PP, sání bude vedeno z prostru vjezdu, výtlak je 
veden nad střechu objektu. Sání i výtlak budou opatřeny tlumiči hluku (LWA = 62 dB).  
V jednotlivých bytových jednotkách budou větrány nuceně v podtlaku všechny koupelny a 
WC a to pomocí malých rad. ventilátorků napojených do  potrubí VZT zakončeného nad 
střechou Na koupelnu a WC bude odsáváno min. 80 m3/hod vzduchu a na kuchyň  
100 - 150 m3/hod (LWA = 61 dB).  
 
Chráněné únikové cesty (schodišťové prostory) budou nuceně větrány  Celkový větrací výkon 
pro přívod vzduchu je max. 7290 m3/hod (LWA = 78 dB + tlumič 15 dB). 
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Volba kontrolních bodů výpočtu 
Výpočtový bod č.1  bytový dům č.p. 684 na ul. Rošického, 2 m před jihovýchodní fasádou,  
   3, 6 a 9 m nad úrovní terénu  
Výpočtový bod č.2  bytový dům č.p. 805 na ul. J. Žižky, 2 m před severozápadní fasádou, 3,  
   6 a 9 m nad úrovní terénu  
Výpočtový bod č.3  dům ATRIUM, 2 m před severovýchodní fasádou, 6, 9 a 12  m nad  
   úrovní terénu  
Výpočtový bod č.4  dům ATRIUM, 2 m před jihovýchodní fasádou, 6, 9 a 12  m nad úrovní  
   terénu 
Výpočtový bod č.5  dům ATRIUM, 2 m před severozápadní fasádou, 6 a 9  m nad úrovní  
   terénu 
Výpočtový bod č.6  dům ATRIUM, 2 m před jihozápadní fasádou, 6, 9 a 12  m nad úrovní  
   terénu 
 
 
 
Výsledky výpočtu 
 
Ekvivalentní hladiny hluku, období výstavby, denní doba  
Tabulka č.15 

Výp. bod č.  výška [m]  LAeq,T [dB] 
doprava*) 

LAeq,T [dB] 
stac. zdroje 

LAeq,T [dB] 
celkem 

1 3.0 51.3 64.4 64.6 
1 6.0 52.0 64.3 64.6 
1 9.0 52.3 64.2 64.5 
2 3.0 50.2 62.6 62.9 
2 6.0 51.1 62.6 62.9 
2 9.0 51.5 62.5 62.9 

   *)doprava mimo veřejné komunikace 
 
Ekvivalentní hladiny dopravního hluku  
Tabulka č.16 

LAeq,T [dB]  L Aeq,T [dB]  L Aeq,T [dB]  L Aeq,T [dB]  L Aeq,T [dB]  
cílový stav stavba cílový stav 

Výp. bod č. výška [m] 

denní doba noční doba denní doba denní doba noční doba 
1 3.0 59.4 50.6 59.8 58.2 49.5 
1 6.0 60.7 51.9 61.2 59.6 50.9 
1 9.0 61.6 52.8 62.0 60.5 51.8 
2 3.0 50.4 41.6 52.8 48.1 40.2 
2 6.0 51.8 43.0 54.0 49.3 41.4 
2 9.0 52.6 43.8 54.6 50.0 42.1 
3 6.0 - - - 67.8 59.0 
3 9.0 - - - 68.2 59.4 
3 12.0 - - - 68.2 59.4 
4 6.0 - - - 57.0 48.3 
4 9.0 - - - 57.8 49.2 
4 12.0 - - - 58.3 49.6 
5 6.0 - - - 52.5 43.8 
5 9.0 - - - 53.1 44.4 
6 6.0 - - - 53.1 43.6 
6 9.0 - - - 52.9 43.5 
6 12.0 - - - 52.7 43.4 
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 Ekvivalentní hladiny hluku ze stacionárních zdrojů, cílový stav  
Tabulka č.17 

LAeq,T [dB] 
doprava*) 

LAeq,T [dB] 
stac. zdroje 

LAeq,T [dB] 
celkem 

Výp. bod č.  výška [m]  

denní doba 
1 3.0 38.0 32.8 39.1 
1 6.0 39.2 33.4 40.2 
1 9.0 39.8 35.5 41.2 
2 3.0 33.7 25.7 34.3 
2 6.0 34.8 31.0 36.3 
2 9.0 35.5 33.0 37.4 
3 6.0 8.4 18.7 19.1 
3 9.0 9.4 19.6 20.0 
3 12.0 10.1 20.6 21.0 
4 6.0 34.8 20.0 34.9 
4 9.0 34.5 21.2 34.7 
4 12.0 34.2 22.8 34.5 
5 6.0 44.8 40.8 46.3 
5 9.0 44.8 39.7 45.9 
6 6.0 45.6 21.0 45.6 
6 9.0 45.6 22.5 45.6 
6 12.0 45.6 24.6 45.7 

 noční doba 
1 3.0 29.6 29.5 32.6 
1 6.0 30.8 30.7 33.8 
1 9.0 31.4 34.0 36.0 
2 3.0 27.7 25.7 29.8 
2 6.0 28.8 31.0 33.0 
2 9.0 29.4 33.0 34.6 
3 6.0 - 18.7 18.7 
3 9.0 - 19.6 19.7 
3 12.0 - 20.6 20.7 
4 6.0 28.7 20.0 29.3 
4 9.0 28.5 21.2 29.2 
4 12.0 28.1 22.8 29.3 
5 6.0 33.3 36.0 37.9 
5 9.0 33.2 35.2 37.3 
6 6.0 36.6 21.0 36.7 
6 9.0 36.6 22.5 36.8 
6 12.0 36.6 24.6 36.8 

   *)doprava mimo veřejné komunikace 
 
 
Hluk pronikající zvenčí 
Hladina akustického tlaku pro hluky pronikající zvenčí byla vypočtena pro pokoje bytu 
v domě ATRIUM na severovýchodní straně, která je přivrácena k silnici I/11 (nejméně 
příznivý případ) . Pro výpočet byl uvažován pokoj typu 2 o rozměrech 5 x 4 m  o světlé výšce 
1.95 m, s oknem 1.6 x 1.5 m a balkónovými dveřmi 0.8 x 2.2 m. Neprůzvučnost oken je  
33 dB. Výpočet byl proveden pro zavřená okna a okna otevřená v režimu mikroventilace. 
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Hluk pronikající zvenčí – denní doba 
Tabulka č.18 

objem 
místnosti 

[m3] 
plocha 

fasády [m2] 
plocha 

oken [m2] 
Dnt‘  
[dB] Lpa,in[dB]  

Výp. Bod 
 
 

LpA 
[dB] 

 

 
Doba 

zavřená okna 
3 68.2 denní 39 9,75 4,16 32,43 36,77 
3 59.4 noční 39 9,75 4,16 32,43 27,27 

 mikroventilace 
3 68.2 denní 39 9,75 4,16 29,43 38,77 
3 59.4 noční 39 9,75 4,16 29,43 29,27 

 
 
Hluk šířící se ze zdrojů uvnitř budovy   
Garážová stání  
V I. PP a I. NP budou umístěny podzemní garáže, které částečně zasahují pod pokoje bytů 
ve II.NP. Dělící konstrukce má neprůzvučnost 57 dB. Za základ výpočtu byla použita hladina 
hluku jednotkového vozidla pro rok 2007 – 74,5 dB. Předpokládá se stav, kdy je v garáži 
současně nastartováno 10 garážujících vozidel.  
 
Pravděpodobné maximální hladiny hluku – pokoje bytů x garáže 
Tabulka č.19 

LpA [dB] 
vysílací přenos X´as [dB] Cd 

LpA [dB] 
přijímací 

84.5 vzduchem přes strop 58,26214 0 24,13 
84.5 obvodovou zdí a stropem 74,75055 0 10,64 
84.5 vnitřními zdmi a stropem 73,87905 0 11,52 

Celkem      24,5 
 
 
Výtahové šachty  
Hladina akustického tlaku ve výtahové šachtě bezstrojovnového výtahu je na úrovni 75 dB. 
Maximální hladina akustického tlaku při zastavení výtahu ve stanici je 81 dB. Výtahová 
šachta přímo nesousedí s chráněnou místností bytů, od nich je oddělena chodbou  a 
schodištěm. Hluk se může šířit pouze stavebními konstrukcemi, nikoli vzduchem. 
 
Pravděpodobné maximální hladiny hluku – pokoje bytů x výtahová šachta 
Tabulka č.20 

LpA [dB] 
vysílací přenos X´as [dB] Cd 

LpA [dB] 
přijímací 

81 obvodovou zdí a stropem 66.20433 0 14.8 
81 vnitřní stěnou a stropem 66.99615 0 14.0 

celkem      17.4 
 
VZT šachty 
Šachty VZT pro odvětrání sociálních zařízení bytů jsou vedeny v blízkosti těchto místností a 
ústí do nich pouze ventilátory k odvětrání bytových jader (8 x 61 dB). Dělící konstrukcí je 
příčka Porotherm   
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Pravděpodobné maximální hladiny hluku, pokoj x bytová šachta 
Tabulka č.21 

LpA [dB] 
vysílací přenos X´as [dB] Cd 

LpA [dB] 
přijímací 

 vzduchem přes stěnu 43,75061 0 26,25 
70 vnitřními zdmi a stropem 59,56573 0 10,43 
70 vnitřními zdmi a podlahou 59,56573 0 10,43 

celkem      26,5 
 
 
Zhodnocení výsledků 
Zpracovatel hlukové studie v závěru uvádí, že uvedené hodnocení výsledků hlukové studie 
platí za dodržení následujících podmínek: 
 
Výstavba objektu 

1. Stavební práce budou prováděny pouze v denní době 
2. Hlučné stavební práce a práce spojené s provozem těžké stavební techniky budou 

prováděny pouze v době od 7.00 hod do 21.00 hod.  
Provoz objektu 

3. Hluk emitovaný vzduchotechnickými zařízeními nesmí vykazovat tónové složky 
4. Okna v objektu Atrium musí mít neprůzvučnost min. 33 dB 
5. Do komerčních prostorů v I. NP je vhodné umístit kanceláře a podobné provozy. Tyto 

místnosti nejsou vhodné pro umístění restaurací a jiných hlučných zařízení.    
 
Na základě výsledků ve výše uvedených tabulkách lze konstatovat, že vlivem provozu 
polyfunkčního domu Atrium v Havířově,  v chráněném vnitřním prostoru staveb:  
 
a) nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro 
hluky pronikající zvenčí v denní i v noční době. 
 
b) nedojde k překročení hygienického limitu v maximální hladině akustického tlaku pro hluky 
šířící se ze zdrojů uvnitř budovy v denní i v noční době. 
 
Na základě výsledků ve výše uvedených tabulkách lze konstatovat, že vlivem provozu 
polyfunkčního domu Atrium v Havířově,  v chráněném venkovním prostoru staveb:  
v současné době 
a) u staveb v blízkém okolí silnice I/11 je překročen hygienický limit v ekvivalentní hladině 
akustického tlaku pro hluk z dopravy v denní i v noční době 
 
b) u ostatních výpočtových bodů nedochází k překročení hygienického limitu v ekvivalentní 
hladině akustického tlaku pro hluk z dopravy v denní i v noční době 
 
Vlivem  výstavby polyfunkčního domu Atrium v Havířově, za dodržení výše uvedených 
podmínek v chráněném venkovním prostoru, definovaném v souladu s   § 30, odst.3) 
zákona 258/2000 Sb.:  
 
a) nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk 
ze stavebních činností v osmi nejhlučnějších hodinách v denní době. 
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b) nedojde k podstatné změně ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro hluk z dopravy na 
pozemních komunikacích 
 
Vlivem provozu polyfunkčního domu Atrium v Havířově, za dodržení výše uvedených 
podmínek uvedených  v chráněném venkovním prostoru, definovaném v souladu s   § 30, 
odst.3) zákona 258/2000 Sb.:  
  
a) nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk 
ze stacionárních zdrojů v osmi nejhlučnějších hodinách v denní době. 
 
b) nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro 
hluk ze stacionárních zdrojů v  nejhlučnější hodině v noční době. 
 
c) u výpočtových bodů č. 1 , 3 a 4 v blízkém okolí silnice I/11 bude i nadále překročen 
hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk z dopravy v denní i 
v noční době. V případě výpočtového bodu č. 1 se jedná o starou hlukovou zátěž. U objektu 
Atrium je nutné osazení oken dle kap. 8, aby byl dodržen limit pro hluk pronikající zvenčí.  
 
d) u ostatních výpočtových bodů nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní 
hladině akustického tlaku pro hluk z dopravy v denní i v noční době 
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C.  Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území 
  
1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 
1.1 Dosavadní využívaní území a priority jeho trvale udržitelného využívání 
 
Zájmové území v lokalitě, v němž je navržena stavba „Atrium Havířov – Polyfunkční bytový 
dům“ je určeno dle územního plánu města pro obdobný záměr. 
Účelem stavby je realizace vícepodlažního bytového objektu na ulici Národní třída 
v Havířově Městě. Stavba řeší atriový monoblok, který bude zahrnovat nové obytné prostředí 
v blízkosti centra města. 
 
Komplexní využití území a priority jeho trvale udržitelného využívání jsou řešeny záměrem 
stavby.  
 
  
1.2 Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů  
 
Přímo zájmové území, v němž je navržena stavba „Atrium Havířov – Polyfunkční bytový 
dům“, neobsahuje přírodní zdroje, jejichž kvalita a schopnost regenerace nesmí být negativně 
ovlivněna.  
Během realizace záměru nedojde k záborům zemědělské půdy. Půda určená k plnění funkce 
lesa nebude dotčena.V prostoru se nenachází vodní zdroje.  
Realizací stavby  nebude narušena kvalita a schopnost regenerace území.  
 
Realizací stavby  nebude narušena kvalita a schopnost regenerace území.  
 
 
1.3 Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností   
 
- na územní systémy ekologické stability 
Zájmové území vymezené plochou pro realizaci stavby je situováno mimo tah územních 
systémů ekologické stability.  
 
- na zvláště chráněná území 
Stavba se nenachází ve zvláště chráněném území ve smyslu zák. ČNR č. 114/92 o ochraně 
přírody a krajiny. Nejblíže situovaná je:  
 
Přírodní památka Meandry Lučiny 
Přirozeně meandrující tok s navazujícími mokřady a lužními porosty, biotop řady chráněných 
druhů živočichů o výměře 40,65 ha, vyhlášena v roce 1991.  
Chráněné území zahrnuje nivu řeky Lučiny v délce dva kilometry. Koryto s četnými nátržemi 
a výrazně členitým dnem je lemováno sérií rostlinných společenstev vodních toků, od 
iniciálních společenstev na náplavech řeky, přes lesní společenstva střemchových jasenin 
asociace Pruno-Fraxinetum, až po břehové porosty s druhy dubohabrových hájů. Terénní 
deprese a prameniště pravobřežní štěrkové terasy jsou porostlé mokřadními olšinami svazu 
Alnion glutinosae. Bylinné patro je nejpestřejší v jarním období, kdy nápadně kvete sasanka 
pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides), křivatec žlutý (Gagea lutea), zapalice 
žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides) a prvosenka vyšší (Primula elatior). Naopak velmi 
nenápadná je pižmovka mošusová (Adoxa moschatelina) – ohrožený druh podle červeného 
seznamu severovýchodní Moravy a Slezska. 
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Předmětné území je situováno mimo zájmové území v jihozápadním směru ve velké 
odstupové vzdálenosti (cca 1 100 m).  
 
- na území přírodních parků  
Zájmové území není součástí přírodního parku. 
 
- území NATURA 2000 – ptačí oblast, evropsky významné lokality 
Předmětné území není situováno ani neleží v blízkosti lokality, která by byla zařazena do 
programu Natura 2000 jako významná ptačí lokalita nebo evropsky významná lokalita. 

Dle  Nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví seznam evropsky významných lokalit 
je nejblíže situována lokalita CZ 0813455 Mokřad u rondelu, významný z hlediska 
ohrožených druhů obojživelníků. Předmětem ochrany zde je čolek velký Triturus cristatus. 
Lokalita zaujímá plochu 14,8038 ha. Uvedená lokalita je mimo jakýkoliv dosah předmětného 
území. 
 
- na významné krajinné prvky  
Ve smyslu zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je významný krajinný prvek 
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, utvářející její vzhled nebo 
přispívající k udržení její stability. Významnými prvky ze zákona jsou rašeliniště, lesy, vodní 
toky, rybníky, jezera, údolní nivy a ty části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody.   
VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Ten, kdo zamýšlí zásah do VKP, si musí 
opatřit závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody. Obecně tak již v rámci 
projekčních prací vyplývá pro investora povinnost volit takové technologie a stavební 
postupy, které v maximálně možné míře ochrání dotčené VKP, popřípadě minimalizují 
negativní dopady spojené se stavebními pracemi a následným užíváním staveb.  
V zájmovém území se nenachází registrovaný významný krajinný prvek. 
 
- na území historického, kulturního nebo archeologického významu 
V bezprostředním okolí předmětné lokality se nenachází žádné významné architektonické ani 
historické památky či archeologická naleziště, která by mohla být realizací stavby „Atrium 
Havířov – Polyfunkční bytový dům“ dotčena.  
Pozemky navržené pro stavbu nejsou součástí souboru „Sorela“ ani nejsou v ochranném 
pásmu  obytného souboru „Sorela”. 
 
- na území hustě zalidněná  
Město Havířov leží na jižním okraji ostravsko-karvinské průmyslové oblasti mezi Ostravou a 
pohraničním městem Český Těšín. Na severu hraničí s hornickými středisky Petřvald, Orlová 
a Karviná, na západě s obcemi Šenov a Václavovice. 
Jižní částí protéká řeka Lučina. Terénním předělem probíhajícím od západu na východ je 
železniční trať z Ostravy – Svinova do Českého Těšína. Nejvýznamnější komunikací 
procházející městem je silnice první třídy č. 11 z Ostravy do Českého Těšína. Podél ní se 
táhne hlavní sídlištní útvar města – výšková zástavba.  
V současné době má Havířov 89 000 obyvatel a od roku 1990 je statutárním městem. 
Zájmová lokalita je situována v blízkosti centrální části města.  
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- na území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží) 
Přímo zájmové území není územím se starou zátěží. Podle Systému evidence starých 
ekologických zátěží, který byl zřízen a je spravován a aktualizován MŽP, nejsou v místě 
realizace stavby staré zátěže evidovány. 
 
 
2.  Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které 
budou pravděpodobně významně ovlivněny  
 
Při přípravě stavby „Atrium Havířov – Polyfunkční bytový dům“ byly sledovány následující 
složky životního prostředí, které by mohly být ovlivněny: 
 
 
2.1 Vlivy na obyvatelstvo             
                                                                          
Základní kriteria pro posouzení míry nebo možnosti ovlivnění této skutečnosti jsou 
dokladována. Možné přímé a nepřímé vlivy na obyvatelstvo je možno charakterizovat 
s ohledem na jednotlivé složky životního prostředí ve vztahu k obyvatelstvu. 
V době realizace stavby může být ovlivněno obyvatelstvo zejména s ohledem na stavební 
práce. Délka stavby bude pouze omezenou dobu . 

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

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

- Celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost 
narušení faktorů pohody pro obyvatele nejblíže situovaných objektů bydlení a zabezpečil 
dopravní obslužnost území.  

Z hlediska doby realizace záměru, jeho rozsahu a  současným respektováním výše uvedených 
doporučení lze záměr i v době stavebních prací akceptovat. 
 
 
2.2 Ovzduší a klima                                                              
 
Klimatické poměry 
Ovzduší a klima předmětného území nebude negativně ovlivněno nad únosnou mez, jak je 
uvedeno již výše.  Záměr je možné považovat pro dané území za únosný. Město má vcelku 
mírné klimatické podmínky. Průměrná roční teplota se pohybuje kolem 8oC a průměrné roční 
srážky kolem 800 mm. Převládají větry od jihozápadu a západu.  
 
Zeměpisnou polohou, reliéfem krajiny a klimatickými faktory jsou určeny makroklimatické 
podmínky na řešeném území.  
Podle rajonizace klimatických oblastí (E. Quitt – klimatické oblasti Československa 1971) 
spadá území Havířova do mírně teplé klimatické oblasti MT10, která je charakterizována 
dlouhým létem, teplým a mírně suchým, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem 
a mírně teplým podzimem, krátkou mírnou zimou a následujícími hodnotami: 
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Počet letních dnů      40 – 50 
Počet dnů s prům. teplotou 10°C a více   140 - 160 
Počet mrazových dnů     110 – 130 
Počet ledových dnů      30 - 40 
Průměrná teplota v lednu    -2 - -3°C 
Průměrná teplota v červenci     17 - 18°C 
Srážkový úhrn ve vegetačním období 400 mm  – 450 mm 
Srážkový úhrn v zimním období 200 mm   – 250 mm 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou    50 – 60 

 
Sluneční svit dosahuje v roce 1 800 až 2 000 hodin, roční oblačnost obnáší v průměru 64 % 
pokryté oblohy. Na svahových polohách se projevuje tepelná inverze a v níže položených 
místech se setkáváme s častějšími mlhami. Na místní výkyvy počasí a čistotu ovzduší působí 
vzdušné proudění. 
 
Větrná růžice lokality 

     STABILITNÍ RŮŽICE           RYCHLOSTNÍ RŮŽICE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabulka hodnot větrné růžice 
Tabulka č.22 

Směr: 0° 45° 90° 135° 180° 225° 270° 315° CALM Součet 

 I. třída stability - velmi stabilní                 

 1,70 m/s 0,93 0,57 0,45 0,31 0,75 1,09 0,54 0,58 6,65 11,87 

 5,00 m/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 11,00 m/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 II. třída stability - stabilní                 

 1,70 m/s 2,45 1,73 1,16 0,68 2,33 3,26 1,16 1,11 7,40 21,28 

 5,00 m/s 0,10 0,09 0,03 0,02 0,10 0,17 0,03 0,10 0,00 0,64 

 11,00 m/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 III. třída stability - izotermní                 

 1,70 m/s 2,94 1,86 1,06 0,57 2,25 3,86 1,49 1,69 3,24 18,96 

 5,00 m/s 2,36 1,50 0,33 0,08 1,15 3,84 0,73 0,85 0,00 10,84 

 11,00 m/s 0,03 0,01 0,00 0,00 0,01 0,05 0,00 0,02 0,00 0,12 

 IV. třída stability - normální                 

 1,70 m/s 1,39 0,67 0,59 0,32 0,81 1,55 0,85 1,58 1,97 9,73 

 5,00 m/s 2,22 0,83 0,28 0,10 1,41 5,36 1,08 1,54 0,00 12,82 

 11,00 m/s 0,15 0,04 0,00 0,01 0,10 0,70 0,02 0,16 0,00 1,18 
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 V. třída stability - konvektivní                 

 1,70 m/s 1,26 0,61 0,58 0,25 0,56 1,22 0,87 1,75 1,65 8,75 

 5,00 m/s 0,44 0,06 0,06 0,17 0,93 0,40 0,07 1,68 0,00 3,81 

 11,00 m/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Celková růžice 

 1,70 m/s 8,97 5,44 3,84 2,13 6,70 10,98 4,91 6,71 20,91 70,59 

 5,00 m/s 5,12 2,48 0,70 0,37 3,59 9,77 1,91 4,17 0,00 28,11 

 11,00 m/s 0,18 0,05 0,00 0,01 0,11 0,75 0,02 0,18 0,00 1,30 

součet 14,27 7,97 4,54 2,51 10,40 21,50 6,84 11,06 20,91 100,00 

 
Odborný odhad stabilitní větrné růžice vypracoval Český hydrometeorologický ústav Praha - 
útvar ochrany čistoty ovzduší - oddělení modelování a expertiz. 
 
Kvalita ovzduší 
Imisní situace posuzované lokality je ovlivněna přenosem imisí z velkých zdrojů znečišťování 
Ostravě a Karviné a okolí.  
Posuzovaná lokalita v působnosti Stavebního úřadu Magistrátu města Havířov je uvedena ve 
Věstníku MŽP č. 4/2008 jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Jsou zde 
překračovány imisní limity pro ochranu zdraví lidí pro denní koncentrace PM10 (100 % 
území), pro roční koncentrace PM10 (100 % území), dále je překračována hodnota cílového 
imisního limitu pro benzo(a)pyren (100 % území) a arsen (11,7 % území). 
 
Ovzduší a klima předmětného území nebude negativně ovlivněno nad únosnou mez, jak je 
uvedeno již výše. Záměr je možné považovat pro dané území za únosný.  
 
Hlavním zdrojem znečištění ovzduší při realizaci mohou být práce související zejména s 
přesunem materiálů, pohybem stavebních mechanizmů a manipulaci s materiály.  
Minimalizaci znečištění ovzduší lze dosáhnout  zejména organizačními opatřeními - 
koordinací stavebních prací, snižováním prašnosti kropením, udržováním techniky v dobrém 
technickém stavu a čistotě. Všechna tato opatření jsou v kompetenci dodavatele stavby. Při 
dodržování uvedených opatření lze vliv emisí tuhých látek (zejména prachu) na okolí 
považovat za nepodstatný.  
 
 
2.3 Voda  
 
 Z hydrologického hlediska přísluší město Havířov k povodí Lučiny, hydr. pořadí 2-03-01-
062 až 2 -03-01-082. Délka toku je 37,7 km, plocha povodí 197,1 km2. 
Vodohospodářská bilance řeky Lučiny je ovlivňována pěti přímými přítoky, nejvýznamněji 
řekou Sušánkou, Šumbarský potok je pravostranným přítokem Sušánky, který je přítokem 
Lučiny. Na vlastním toku Lučiny dochází k nejvýraznější změně k profilu údolní nádrže 
Žermanice. Nad zátopou této nádrže je do Lučiny zaústěn převod vody z povodí Morávky, z 
nádrže jsou realizovány odběry vody pro Mittal Steel a.s. a Biocel Paskov a voda z nádrže je 
rovněž využívána pro rybné hospodářství Žermanice. Na vlastní Lučině existují mimo 
uvedené odběry z nádrže Žermanice (Mittal Steel a Biocel Paskov) další 3 odběry 
povrchových vod a tok je ovlivněn 1 sledovaným odběrem podzemních vod. Na dolním toku 
je Lučina ovlivňována především vypouštěním vod, kterých je celkem evidováno 21. 
                                                                             
Vlastní etapa výstavby nepředstavuje významnější riziko ohrožení kvality vod v případě 
respektování dobrého stavu techniky používané při výstavbě.  
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Pro eliminaci rizika (kvalitativní podmínky vod) během provádění stavebních prací jsou 
navržena následující  opatření: 
- všechny mechanismy, které se budou pohybovat na  staveništi, musí být v dokonalém 

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

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

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

 
V době provozu bude nakládání s vodami řešeno opatřeními, která jsou předmětem řešení 
projektu – zabezpečení vody, režim nakládání s vodou.   
 
Veškeré odpadní vody budou  odváděny jednotným kanalizačním sběračem na ÚČOV. 
Kanalizační řád bude dodržen, schopnost odvést odpadní vody je projektem prověřena. 
Provozovatel bude dodržovat limity platného kanalizačního řádu. 
 
 
2.4 Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje                                                                                    
 
Půda 
Zemědělská půda nebude záměrem stavby dotčena, polyfunkční objekt Atrium bude umístěn 
na pozemcích v kultuře ostatní plocha a stavební plocha. 
 
Geologické poměry   
Město Havířov se nachází v centrální  části Ostravské glacigenní pánve a jeho lokalizace byla 
zvolena m.j. s ohledem  na geologické poměry uhlonosného karbonu – v osní části 
Bludovické vymýtiny, kde je povrch karbonských hornin pohřben pod více než 1000 m 
mocnými pokryvnými útvary. Ty jsou budovány převážně  neogenními mořskými sedimenty, 
při povrchu terénu s nesouvislými relikty spodních vrstev slezské jednotky beskydských 
příkrovů. Žádným vrtem zastiženy nebyly. Nejsvrchnější část geologického profilu je 
budována kvartérními usazeninami.  
Podle Geologické mapy jsou bazální vrstvou kvartéru fluviální štěrky hlavní terasy Lučiny, na 
které je vázána souvislá hladina podzemní vody.  
Zdroje nerostů a podzemních vod se v předmětném území nevyskytují, v lokalitě nedojde 
k žádným  zvláštním zásahům do zemské kůry, stavba nevyžaduje opatření z vlivu  
poddolovaných území. 
 
Založení stavby 
IG průzkum pro stavbu provedla firma GEO TRADE SILESIA s.r.o. v 02/2009. V místě 
stavby se nachází mocná vrstva sprašových hlín, které jsou charakterizovány jako zemina tř. 
F6 CL tuhé konzistence. Tato vrstva je homogenní na celé ploše stavby a bude tvořit 
základovou půdu pro plošné založení.  
Hladina podzemní vody nebyla na staveništi zastižena. 
Základové poměry jsou charakterizovány jako jednoduché, stavební konstrukce 
vícepodlažního bytového domu je náročná. Při návrhu založení je možno postupovat  podle 
zásad 2. geotechnické kategorie podle ČSN 73 1001. IG průzkum udává směrné normové 
charakteristiky základové půdy. 
Účinky poddolování se na území stavby neočekávají. Stavba nebude vyžadovat zajištění proti 
důlním vlivům 
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Předpokládaná hloubka základové spáry je v jednotné úrovni 4,0 m pod úrovní upraveného 
terénu, jelikož je navržen souvislý suterén pod celou stavbou. 
Spodní stavbu bude tvořit monolitická železobetonová základová vana s prohlubněmi pro 
dojezdy výtahů, která bude rozdilatována v návaznosti na dilatace vrchní stavby. Pro 
konstrukční provedení jsou možné varianty tzv. bílé vany z vodotěsného betonu nebo klasické 
provedení s hydroizolací proti gravitační vodě a zemní vlhkosti. 
Pod základovou deskou vany bude navržen hutněný polštář pro homogenizaci a ochranu 
základové spáry. 
 
 
2.5  Flóra, fauna a ekosystémy                                                                    
 
Při přípravě záměru v území bylo provedeno rámcové posouzení předmětné lokality 
s ohledem na sledování výskytu flory a fauny v předmětném území.  
Po provedeném průzkumu přímo pro zájmovou lokalitu je možné jednoznačně konstatovat, že 
v území lokality vzhledem k jejímu situování se nenacházejí žádné druhy flory nebo fauny 
chráněné ve smyslu ustanovení Zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a 
prováděcí  vyhlášky č. 395/1992 Sb. MŽP ČR.  
Lokalita navržená pro umístění stavby „Atrium Havířov – Polyfunkční bytový dům“ je 
v současnosti zčásti zatravněnou plochou, zčásti plochou se stávajícím stavebním objektem. . 
 
V zájmovém území se nachází vzrostlé stromy podél ulic Jana Žižky a Evžena Rošického. 
Z důvodu zřízení nového vjezdu do polyfunkčního bytového domu budou dva stromy 
vykáceny a několik stromů je nutno vykácet z důvodu ochranného pásma kolem stromů, které 
by zasáhlo do nových tras inženýrských sítí a chodníků. V dalším stupni projektu bude 
provedena podrobná inventarizace zeleně.  
 
Zjištěné druhy stromů, které budou stavbou dotčeny: Betula pendula, Tilia sp., Pyrus 
scomunis 
 
Determinovány byly následující druhy bylinného patra: Agropyron repens (pýr plazivý), 
Agrostis stolonifera (psineček výběžkatý), Agrostis tenuis (psineček tenký), Achillea 
millefolium (řebříček obecný), Ajuga reptans (zběhovec plazivý), Alchemilla  vulgaris 
(kontryhel obecný), Alopecurus pratensis (psárka luční), Bellis perennis (sedmikráska 
chudobka), Capsella bursa pastoris (kokoška pastuší tobolka), Convolvulus arvensis (svlačec 
rolní), Elytrigia reensp (pýr plazivý) (ens), Fumaria officinalis (zemědým lékařský), Galium 
aparine (svízel přítula), Geranium robertianum (kakost krvavý), Glechoma hederacea 
(popenec břečťanovitý), Lolium perenne (jílek vytrvalý), Phleum pratense (bojínek luční), 
Plantago media (jitrocel prostřední), Poa pratensis (lipnice luční), Polygonum aviculare 
(rdesno ptačí), Poa annua (lipnice roční), Potentilla anserina (mochna husí), Stelaria 
holostea (ptačinec velkokvětý), Thlaspi arvense (penízek rolní), Trifolium arvense (jetel 
rolní), Taraxacum officinale (smetánka lékařská), Trifolium pratense (jetel luční). 
 
Přímo v území (vymezeném lokalitou rozsahu záboru stavbou) nebyly zjištěny při terénním 
průzkumu ani nejsou uvedeny takové údaje v dostupným materiálech jiných zpracovatelů 
(terénní průzkum v rámci zpracování ÚSES, územního plánu) druhy flory chráněné ve smyslu 
ustanovení Zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a prováděcí  vyhlášky č. 
395/1992 Sb. MŽP ČR, jejíž nedílnou součástí je Příloha č. II (kterou se ve 3 kategoriích 
stanoví stupeň ohrožení jednotlivých rostlinných druhů).   
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Fauna 
V prostoru vlastní stavby byli sledováni z ptactva drozd zpěvný Turdus philomelos, havran 
polní Corvus frugilegus, holub domácí Columba livia, sýkora Parus, vrabec domácí Passer 
domesticus, vrabec polní Passer montanu. 
Pokud se zde přechodně vyskytují některé synantropní druhy fauny, jedná se výhradně o 
hmyz, hlodavce nebo ptáky uvyklé pohybu člověka. 
 
Přímo v území (vymezeném lokalitou rozsahu záboru stavbou) nebyly zjištěny při terénním 
průzkumu ani nejsou uvedeny takové údaje v dostupným materiálech jiných zpracovatelů 
(terénní průzkum v rámci zpracování ÚSES, územního plánu) druhy fauny chráněné ve smyslu 
ustanovení Zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a prováděcí  vyhlášky č. 
395/1992 Sb. MŽP ČR, jejíž nedílnou součástí je Příloha č. III (v níž je ve třech kategoriích 
stanoven stupeň ohrožení jednotlivých živočišných druhů).   
 
 
2.6  Krajina, krajinný ráz           
                           
Krajinný ráz je kategorií smyslového vnímání, je utvářen přírodními a kulturními prvky, 
složkami a charakteristikami, jejich vzájemným uspořádáním, vazbami a projevy v krajině.  
Hodnocení krajinného rázu se týká především hodnocení prostorových vztahů, uspořádání 
jednotlivých prvků krajiny v určitém prostoru s ohledem na zvláštnost, působivost a 
neopakovatelnost tohoto prostorového uspořádání. 
Každá charakteristika se navenek uplatňuje v prostorových, vizuálně vnímaných vztazích 
krajiny, zároveň také hodnotami vycházejícími z prostorového uplatnění estetických hodnot, 
harmonického měřítka a vztahů v krajinném systému.  
 
Pro stavbu byla zvolena koncepce  blokové zástavby pozemku. Stavební čára nového bloku 
respektuje stavební čáru Národní třídy. V obou ulicích vymezujících podélné strany ul. 
E.Rošického a  J.Žižky přízemí budovy stavební čárou od hranic pozemku odstupuje dovnitř. 
 
Řez navrhovanou stavbou 
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Tím se vytváří navenek oproti stávajícím hranicím kolem polyfunkčního domu volnější 
prostor, vhodně využitelný pro nová venkovní parkoviště a dostatečný pro zřízení zelených 
ploch lemujících stavbu všude, kde je to možné. 
Toto řešení také umožňuje provést výsadbu nových stromů. Původní stromy je nutno vykácet 
z důvodu ochranného pásma kolem stromů, které by zasáhlo do nových tras inženýrských sítí 
a chodníků.  
Návrh polyfunkčního bytového domu vychází mimo jiné ze zásady zajištění dostatečné 
garážové a parkovací kapacity přímo v objektu. Parkovací kapacity jsou řešeny v objektu  bez 
venkovního záboru plochy. 
Výškově nepřesahuje objekt hladinu 7 nadzemních podlaží nad vstupní úrovní, což je ve 
městě v této lokalitě běžná výška současných obytných budov. 
Významným prvkem bude vnitřní atrium v úrovni 2.np, které bude po obvodu lemováno 
soukromými zahrádkami přilehlých bytů.  
Navržen je urbanistický interiér s charakterem tradičního zeleného nádvoří. Tím návrh 
navazuje na dříve městem odsouhlasenou koncepci zástavby tohoto místa („Zelené terasy“).   
 
 
2.7 Hmotný majetek a kulturní památky                                                       
 
Nebudou negativně ovlivněny.  
Pozemky navržené pro stavbu se nenachází v obytném souboru „Sorela” ani v jeho 
ochranném pásmu. 
Realizací záměru nedojde k ovlivnění hmotného majetku nebo kulturních památek. 
 
 
2.8 Hodnocení 
Řešení hlavních problémových okruhů 

Tabulka č.23 
Kategorie významnosti Předmět hodnocení 
I. II. III. 

Vlivy na obyvatelstvo  x  
Vlivy na ovzduší a klima  x  
Vliv na hlukovou situaci  x  
Vliv na povrchové a podzemní vody   x 
Vliv na půdu   x 
Vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje   x 
Vliv na floru a faunu   x  
Vliv na ekosystémy    x 
Vliv na krajinu  x  
Vliv na hmotný majetek a kulturní památky   x 

Vysvětlivky:  
I. - složka mimořádného významu, je proto třeba jí věnovat pozornost 

  II. - složka běžného významu, aplikace standardních postupů 
III.- složka v daném případě méně důležitá, stačí rámcové  hodnocení 

 
Složky životního prostředí jsou zařazeny do 3 kategorií podle charakteru záměru, lokality, do 
níž má být záměr umístěn, a podle stavu životního prostředí v okolí realizace záměru. Tabulka 
byla vyplněna po podrobném studiu dané problematiky. 
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D. Údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí  
 
1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti  

(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti) 
 
Zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky 
Základní kriteria pro posouzení míry nebo možnosti ovlivnění této skutečnosti jsou 
dokladována v tomto oznámení. Posouzení vlivu záměru na zdraví obyvatelstva bylo 
provedeno z hlediska období výstavby a období provozu.  
Možné vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a eventuelní přímé a nepřímé vlivy na 
obyvatelstvo je možno charakterizovat následovně:  
 
Vliv znečištěného ovzduší 
V době výstavby budou do volného ovzduší emitovány škodliviny z provozu dopravních 
prostředků stavby. Doprava bude soustředěna do období řešení realizace předmětného 
záměru, rozsah vlivů může být omezen organizací práce a prováděných pracovních operací.  
 
V době po provedené stavbě polyfunkčního bytového domu nebude ovzduší znečištěno nad  
přípustnou úroveň. 
Z hodnocení výsledků v rámci zpracované rozptylové studie je možno konstatovat, že 
maximální vypočtený nárůst imisní koncentrace v roce 2012 po realizaci stavby „ATRIUM 
HAVÍŘOV - Polyfunkční bytový dům, Národní třída“ v hodnocené lokalitě bude pro 
suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 0,148 µg/m3, průměrná roční 
koncentrace 0,010 µg/m3, pro oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 0,234 
µg/m3, průměrná roční koncentrace 0,011 9 µg/m3, pro benzen – průměrná roční koncentrace 
0,009 2 µg/m3 a benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 0,000 002 5 ng/m3. 
Při započtení předpokládaného imisního pozadí hodnocené lokality města Havířov v roce 
2012 a nejvyššího nárůstu imisních koncentrací z realizované stavby v místě konkrétní obytné 
zástavby (dům na ul. Ostrovského 952/30 nebo dům na ul. E. Rošického 684/2), budou 
výsledné imisní koncentrace škodlivin činit pro suspendované částice (PM10) – maximální 
denní koncentrace 300,131 µg/m3 a suspendované částice (PM10) – průměrná roční 
koncentrace 45,008 µg/m3, pro oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 
160,226 µg/m3 a  průměrná roční koncentrace 30,007 µg/m3 a pro benzen – průměrná roční 
koncentrace 4,005 8 µg/m3 a benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 2,500 002 1 ng/m3. 
 
Splněny budou imisní limity pro oxid dusičitý (NO2) a benzen vycházející z nařízení vlády č. 
597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, v místě trvalé obytné zástavby. 
Pro suspendované částice (PM10) – denní koncentrace bude v místě konkrétní obytné zástavby 
s nejvyšším znečištěním (dům na ul. Ostrovského 952/30) 0,131 µg/m3 činit 0,04 % 
maximálního imisního pozadí roku 2012. Pro suspendované částice (PM10) – roční 
koncentrace bude v místě konkrétní obytné zástavby s nejvyšším znečištěním (dům na ul. E. 
Rošického 684/2) 0,008 µg/m3  činit 0,02 % průměrného imisního pozadí roku 2012.   
Roční koncentrace pro benzo(a)pyren bude v místě konkrétní obytné zástavby s nejvyšším 
znečištěním (dům na ul. E. Rošického 684/2) 0,000 002 1 ng/m3, což je 0,000 08 % 
průměrného imisního pozadí roku 2010.  
Imisní znečištění nepochází jen ze silniční dopravy, ale významný vliv má průmyslová 
výroba Ostravska a dále lokální topeniště na pevná paliva. 
Na základě výše uvedených skutečností zpracovatel rozptylové studie uvádí, že lze 
konstatovat, že realizací záměru nedojde ke znatelnému zvýšení imisní zátěže lokality. 
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Vliv hlukové zátěže  
Zpracováno bylo hlukové posouzení předmětného území. Ze zpracované hlukové studie 
vyplývá 
Z hlukové studie vyplývají podmínky pro dobu výstavby objektu platí, že stavební práce 
budou prováděny pouze v denní době a hlučné stavební práce a práce spojené s provozem 
těžké stavební techniky budou prováděny pouze v době od 7.00 hod do 21.00 hod.  
Pro provoz objektu platí, že hluk emitovaný vzduchotechnickými zařízeními nesmí vykazovat 
tónové složky, okna v objektu Atrium musí mít neprůzvučnost min. 33 dB a do komerčních 
prostorů v I. NP je vhodné umístit kanceláře a podobné provozy. Tyto místnosti nejsou 
vhodné pro umístění restaurací a jiných hlučných zařízení.    
 
Za těchto podmínek lze konstatovat, že vlivem provozu polyfunkčního domu Atrium v 
Havířově  v chráněném vnitřním prostoru staveb nedojde k překročení hygienického limitu 
v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluky pronikající zvenčí v denní i v noční době a 
nedojde k překročení hygienického limitu v maximální hladině akustického tlaku pro hluky 
šířící se ze zdrojů uvnitř budovy v denní i v noční době. 
 
V současné době u staveb v blízkém okolí ulice Národní třída (silnice I/11) je překročen 
hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk z dopravy v denní i 
v noční době. U ostatních výpočtových bodů nedochází k překročení hygienického limitu 
v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk z dopravy v denní i v noční době 
 
Vlivem  výstavby polyfunkčního domu Atrium v Havířově v chráněném venkovním prostoru, 
definovaném v souladu s §30, odst.3) zákona 258/2000 Sb. nedojde k překročení 
hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk ze stavebních 
činností v osmi nejhlučnějších hodinách v denní době a  nedojde k podstatné změně 
ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích. 
 
Vlivem  provozu polyfunkčního domu Atrium v Havířově v chráněném venkovním 
prostoru, definovaném v souladu s §30, odst.3) zákona 258/2000 Sb. nedojde k překročení 
hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk ze stacionárních zdrojů 
v osmi nejhlučnějších hodinách v denní době, nedojde k překročení hygienického limitu v 
ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk ze stacionárních zdrojů v  nejhlučnější hodině 
v noční době. U výpočtových bodů č. 1 , 3 a 4 v blízkém okolí silnice I/11 bude i nadále 
překročen hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk z dopravy 
v denní i v noční době. V případě výpočtového bodu č. 1 se jedná o starou hlukovou zátěž. U 
objektu Atrium je nutné osazení oken dle kap. 8, aby byl dodržen limit pro hluk pronikající 
zvenčí. U ostatních výpočtových bodů nedojde k překročení hygienického limitu 
v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk z dopravy v denní i v noční době. 
 
Vliv produkce odpadů 
Zneškodnění odpadu bude prováděno externí firmou na základě smluvního vztahu,  
zneškodnění bude zajišťovat specializovaná firma.  
 
Odhad zdravotních rizik pro exponované obyvatelstvo  
Dle předpokládaných závěrů nebude hodnot souvisejících s odezvou na organismus obyvatel 
dosahováno, realizace stavby navrhovaných parkovacích objektů bude možná bez 
nadměrného ovlivnění nejbližších antropogenních systémů. 
Při použití navrhovaných opatření nebude antropogenní zóna významně dotčena nad únosnou 
míru.  
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Sociální, ekonomické důsledky 
Vlastní realizace záměru nemá pro obyvatelstvo nadměrně negativní vliv v uvedených 
oblastech. Stavba nebude znamenat pro obyvatelstvo sociální ani ekonomické důsledky.  
 
Narušení faktoru pohody 
Dle dokladovaných skutečností za předpokladu dodržování základní technologické kázně ze 
strany dodavatele stavby není předpoklad narušení faktoru pohody nad únosnou míru.  
 
 
2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 
 
Negativní účinky záměru se za předpokladu technologické kázně ze strany dodavatele a 
zodpovědně zpracovaného plánu organizace výstavby v obytném území neprojeví. Realizace 
stavby řeší stávající a předpokládaný negativní stav v území. Vlivy na zdraví obyvatelstva 
budou v souladu s požadavky platné legislativy. 
 
 
3. Údaje o možných vlivech přesahujících státní hranice 
 
Předmětný záměr není zdrojem možných vlivů přesahujících státní hranice. 
 
 
4.  Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 
 

� Veškeré stavební práce budou  správnou organizací stavby minimalizovány. Zpracován 
bude program organizace výstavby. 
 
� Při stavebních pracích bude dbáno na dodržování všech zásad ochrany vod.  

 

� Investor stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování 
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového 
hospodářství, o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich zneškodnění nebo 
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude 
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití. Nakládání 
s odpady bude prováděno v souladu s regulativy schváleného plánu odpadového hospodářství 
kraje. 
 
� Důsledně budou dodržovány podmínky vyjádření všech dotčených orgánů a organizací.  
 
� Kontrolována budou všechna riziková místa a neprodleně odstraňovány vzniklé úkapy 
závadných látek. 
 
� Prováděn bude monitoring jednotlivých vlivů na životní prostředí v souladu s uloženými 
podmínkami provozu. 
 
� Odvod splaškových vod a dešťových z objektu bude řešen napojením na stávající 
jednotnou kanalizaci města. V rámci I. etapy budou řešeny dvě retenční nádrže na přípojce 
dešťových vod bude o objemu cca 2,8 m3 a 4,6 m3, ve II.etapě bude  retenční nádrž o objemu 
cca 2,8 m3 a 4,6 m3. Retenční nádrže budou opatřeny havarijními přepady.  



 54 
 

 

�  Stavební práce budou prováděny pouze v denní době 
 
� Hlučné stavební práce a práce spojené s provozem těžké stavební techniky budou 
prováděny pouze v době od 7.00 hod do 21.00 hod.  
 
�  Hluk emitovaný vzduchotechnickými zařízeními nesmí vykazovat tónové složky 
 
�  Okna v objektu Atrium musí mít neprůzvučnost min. 33 dB 
 
�  Do komerčních prostorů v I. NP je vhodné umístit kanceláře a podobné provozy. Tyto 
místnosti nejsou vhodné pro umístění restaurací a jiných hlučných zařízení.    
 
� Zpracována bude podrobná inventarizace zeleně, která bude stavbou dotčena. V době 
stavby budou stromy, které jsou v bezprostřední blízkosti stavebních mechanismů, chráněny, 
např. bedněním.  
 
� Zpracován bude projekt vegetačních úprav. Návrh vegetačních úprav bude v předstihu 
projednán s orgánem ochrany přírody.   
 
 
5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytovaly při 

specifikaci vlivů 
 
Vlivy zpracované v tomto oznámení nebyly řešeny na základě zásadních nedostatků nebo 
neurčitostí, které by mohly ovlivnit rozsah závěrů tohoto posouzení realizovaného v rámci 
oznámení. Pro zhodnocení vlivů záměru na životní prostředí a obyvatelstvo jsou 
v dostatečném rozsahu známy všechny podstatné podklady. Záměr byl posouzen na základě 
rozpracované dokumentace pro územní řízení (Projekt 2010 s r.o). 
Všechny vlivy jsou doložitelné a předvídatelné s potřebnou přesností. 
 
 
E. Porovnání variant řešení záměru (pokud byly předloženy) 
 
Předmětný záměr stavby je vázán k předmětnému území (pozemek ve vlastnictví investora 
situovaný vedle polyfunkčního objektu) a není řešen variantně.  
Pro variantní posouzení stavby by mohly být zvažovány varianty (jak je uvedeno v části B.5) 
nulová varianta a varianta předkládaná oznamovatelem.  Nulová varianta ponechává území ve 
stávajícím stavu bez realizace navrhované stavby. Řešená varianta (předložena 
oznamovatelem) je řešením navrhovaného záměru investorem, tj. realizaci  polyfunkčního 
bytového objektu. .  
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F. Doplňující údaje 
1. Mapová a jiná dokumentace, týkající se údajů v oznámení 
 
Oznámení je doplněno mapovou dokumentací: 
 
Přehledná situace - širší vztahy, měřítko 1 :  3 500 
 
Atrium Havířov – Polyfunkční bytový dům  
Celková situace stavby, měřítko 1 : 250  (zmenšeno) 
1.PP – suterén, měřítko 1 : 250 (zmenšeno) 
1.NP – přízemí, měřítko 1 : 250 (zmenšeno) 
Řezy 
(dle ADAM architects  s.r.o.) 
 
Rozptylová studie „Atrium Havířov – Polyfunkční bytový dům“ , Ing.Petr Fiedler, 03/2009 
 
Vliv hluku z výstavby a provozu „Atrium Havířov – Polyfunkční bytový dům“ – Hluková 
studie, RNDr.Vladimír Suk, 03/2009 
 
 
2. Další podstatné informace oznamovatele 
 
Oznamovatel všechny známé informace o předmětném záměru uvedl ve výše zpracovaném 
oznámení. 
 
 
G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru 
 

Záměrem investora je realizace vícepodlažního bytového areálu na ulici Národní třída 
v Havířově Městě. Využity budou příznivé parametry lokality pro realizaci navrhovaného 
záměru. Stavba bude užívána jako bytový dům s vlastními hromadnými garážemi a 
nebytovými prostorami, které budou využity jako kanceláře.  
Předmětná lokalita se nachází v blízkosti centrální části města Havířova na Národní třídě – 
v obytné zóně postupně vybudované ve druhé polovině minulého století, významné lokalitě 
města, mezi obytnými bloky z období cca šedesátých let 20.století. Místo je vhodné pro 
vybudování bydlení s garážemi v objektu, parkováním u objektu a nebytovými plochami 
orientovanými ve směru k Národní třídě. Pozemek je ze severozápadu vymezen důležitou 
městskou komunikací Národní třída, z jihovýchodu ulicí Jana Žižky, ze severozápadu ulicí 
Evžena Rošického a z jihozápadu je vymezen komunikační spojkou v prodloužení 
ul.Dobrovského - mezi areálem hřiště a stávající budovou bývalé školní jídelny s vestavěnou 
trafostanicí. Objekt bývalé jídelny bude před výstavbou odstraněn a trafostanice přemístěna. 
Demolice stávajícího objektu jídelny na předmětném pozemku je řešena samostatnou 
dokumentací a samostatným Rozhodnutím o odstranění stavby. 
Staveniště je rovinné s minimálními výškovými rozdíly. Na staveništi mimo plochy zastavěné 
je travní porost s cca 16 ks vzrostlých stromů na okrajích, hranice jsou vymezeny stávajícími 
obrubníky přilehlých chodníků a ulic. 
Atriový monoblok  poskytne obyvatelům soudobou kvalitu moderního bydlení. Bude skýtat 
jak výhodu obytného prostředí klidných ulic v nižších podlažích a chráněný prostor obytného 



 56 
 

 

atria, tak atmosféru velkoměstského prostředí a mimořádného panoramatu okolního horizontu 
pro vyšší patra. 
Realizace polyfunkčního domu se předpokládá ve 2 etapách (dvě čísla popisná). V první etapě 
bude provedena realizace domu s 85 bytovými jednotkami včetně souvisejících nebytových 
prostor a kanceláří. Ve druhé etapě se předpokládá realizace druhé části domu se 47 bytovými 
jednotkami včetně souvisejících nebytových prostor. 
Součástí stavby budou zpevněné plochy – jednosměrná propojovací komunikace mezi ulicemi 
Jana Žižky a Evžena Rošického (přeložená ulice Lázeňská), chodníky a venkovní parkoviště, 
řešena bude retence dešťových vod a realizována nová trafostanice. 
Urbanisticky jde o typické území pravoúhlého městského monobloku zasazeného v klidovém 
území třemi svými hranami. Pouze prostor Národní třídy bude komunikačně živější, avšak 
s dostatečnými odstupy stavebních čar od komunikace.  
V současnosti jsou na pozemku rozmístěny čtyři stanoviště odpadových nádob pro tříděný 
odpad a pro komunální odpad okolních bytových domů (velikost stanoviště je cca  
4 x 1,5-2 m). 
Výšková hladina Národní třídy je různorodá. Okolní bytové domy mají cca 4–6 nadzemních 
podlaží, přímo naproti staveništi se nachází 10 podlažní věžový dům. Také tvarové a 
objemové parametry jsou zde různorodé – některé objekty např.mají ploché střechy, jiné 
střechy sedlové případně s valbami apod. 

Využití této lokality uvedené v tomto záměru je v souladu s platnou územně plánovací 
dokumentací a regulativy funkčního a prostorového uspořádání území (Územní plán města 
Havířova, změna č.13, schválena zastupitelstvem města dne 26.1. 2009).  Projekt navazuje a 
rozvíjí koncepci dřívějšího záměru „Zelené terasy“, schváleného městem. 

Po stránce dopravního napojení a dosažitelnosti se zájmová lokalita nachází v  příznivém 
místě, neboť na severovýchodním okraji je trasa Národní třídy jakožto sběrné komunikace. 
Objekt i venkovní parkoviště budou bezprostředně dopravně napojeny na přilehlé místní 
asfaltové  komunikace – na ulici Evžena Rošického, ulici Jana Žižky a nově vybudovanou 
jednosměrnou spojku. Výjezd garáží v 1.np a 1.pp bude na ulici E. Rošického.  Vjezdem na 
úrovni přízemí - 1.NP s domovními vstupy -  bude řešena běžná individuální potřeba příjezdu 
majitelů bytů s nákladem např. nábytku, elektrospotřebičů apod. a to vozidly do 3,50 t, do 
výšky 3,10 m.  
Objekt bude přípojkami napojen na elektrickou energii, vodovodní řad, kanalizaci, teplovod a 
na telekomunikační síť. Splaškové vody budou svedeny do městské kanalizace.Dešťové vody 
ze střech budou odvedeny přípojkami do kanalizace přes retenční nádrže.  

Koordinace výstavby spočívá v návaznosti jednotlivých pracovních procesů, a to: bourání 
stávajících objektů, kácení stromů v nezbytně nutném rozsahu, hrubé terénní úpravy, 
provedení příjezdových komunikací, přeložek inženýrských sítí, vybudování jednotlivých 
přípojek inženýrských sítí, vlastní výstavby polyfunkčního domu, komunikací, výsadby 
stromů, keřů a zeleně. 

 
Žáden prvek chráněný dle zák.č.114/1992 Sb. ve znění pozdějších zákonů nebude stavbou 
dotčen.  
Pozemky pro realizaci  terénních úprav a parkování se nenachází v  obytném souboru 
„Sorela”, ani v jeho ochranném pásmu.   
 
Stavební práce budou probíhat v prostoru mezi ulicemi E.Rošického, Jana Žižky, Národní 
třídy a areálu hřiště. Výškově je terén staveniště rovinný, bez významných výškových rozdílů, 
nadmořská výška se pohybuje kolem 280 m n. m. 
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Objekt bude osazen na staveniště tak, aby domovní vstupy a vjezd do parkovacích ploch 
v přízemí byly ve vztahu k přilehlým zpevněným plochám řešeny bezbariérově. Konečné 
definitivní a detailní osazení objektu do terénu v návaznosti na parkoviště a okolí bude 
upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace. 
Napojení staveniště na zdroje energií a vody bude provedeno z přípojek pro tuto stavbu, které 
bude nutno provést co nejdříve po zahájení stavby. 
Přístup a příjezd na staveniště bude umožněn po stávajících místních komunikacích. Zařízení 
staveniště bude zřízeno na pozemcích investora. 
 
V rámci přípravy území bude provedeno kácení některých dřevin rostoucích v zájmovém 
území, skrývka svrchních vrstev půdy a hrubé terénní úpravy.  
Demolice stávajícího objektu jídelny na předmětném pozemku je řešena samostatným 
projektem a stavebním řízením. Je stavbou související s navrhovaným záměrem. 
 
Urbanistické řešení zástavby vychází mimo jiné z půdorysu pozemku. Byla zvolena koncepce  
blokové zástavby pozemku s tím, že stavební čára nového bloku respektuje stavební čáru 
Národní třídy. V obou ulicích vymezujících podélné strany staveniště (ulice E.Rošického a  
J.Žižky) přízemí budovy stavební čárou od hranic pozemku příznivě odstupuje dovnitř 
(obdobně jako odstupuje stávající objekt určený k demolici).  Tím se vytváří navenek oproti 
stávajícím hranicím kolem polyfunkčního domu volnější prostor, vhodně využitelný pro nová 
venkovní parkoviště a dostatečný pro zřízení zelených ploch lemujících stavbu všude, kde je 
to možné. 
Toto řešení také umožňuje provést výsadbu nových stromů. Původní stromy je nutno vykácet 
z důvodu ochranného pásma kolem stromů, které by zasáhlo do nových tras inženýrských sítí 
a chodníků.  
Návrh polyfunkčního bytového domu vychází mimo jiné ze zásady zajištění dostatečné 
garážové a parkovací kapacity přímo v objektu. Potřebnou vybavenost umísťuje do Národní 
třídy do parteru objektu (nebytové prostory).     
Výškově nepřesahuje objekt hladinu 7 nadzemních podlaží nad vstupní úrovní, což je ve 
městě v této lokalitě běžná výška současných obytných budov. 
Zvláštností a podstatnou novou kvalitou areálu bude dle projektu klidové vnitřní atrium 
v úrovni 2.np, které bude po obvodu lemováno soukromými zahrádkami přilehlých bytů. 
Bude provedeno nad hromadnými garážemi. Větší souvislá podélná plocha uprostřed atria 
bude chráněným polosoukromým rekreačním prostorem pro všechny uživatele – vlastníky 
bytů celého domu. Jedná se o klasický urbanistický interiér s charakterem tradičního zeleného 
nádvoří. Tím návrh navazuje na dříve městem odsouhlasenou koncepci zástavby tohoto místa 
(„Zelené terasy“).  Do atria jsou navrženy vstupy pro obyvatele ze schodišť všech 
jednotlivých sekcí budovy. Atrium bude prolomeno přerušením hmot bytových traktů po 
obou delších bocích stavby od úrovně stropu nad 2.np  a  bude otevřeno směrem k jihozápadu. 
Tato úprava zajistí dobré provětrání a prosvětlení ozeleněného atriového prostoru, 
lemovaného bytovými trakty stavby. 
 
Hmotové členění budovy a jejích jednotlivých částí vyjadřuje dle projektu vztah objektu 
k okolí. Do Národní třídy bude průčelí posazeno na více prosklené přízemí (1.NP) 
s nebytovými  plochami – kancelářemi nebo službami. Od úrovně 2.NP, tedy prvního 
bytového podlaží, bude průčelí do Národní třídy rytmizováno pěti svislými vykonzolovanými 
arkýři trojúhelníkového půdorysu, které budou vystupovat až do 6.NP a zajišťují vhodnou 
orientaci oken bytů k východní světové straně. Sedmé podlaží bude zde pro změkčení horní 
siluety objektu mírně zasunuto za rovinu fasády dovnitř půdorysu a jeho zastřešení bude 
směrem do Národní třídy provedeno se zaoblením obrysové horní hrany. Tímto pojetím se 
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budova do Národní třídy obrací hierarchicky nejvýznamnější a zčásti vertikalizující fasádou. 
Toto průčelí bude vhodným protějškem vertikály desetipodlažního bytového věžového domu 
na protější straně Národní třídy.  
Do ulice Jana Žižky bude poměrně dlouhé průčelí s balkony bytů rozděleno na vyšší 
sedmipodlažní část s vazbou na průčelí do Národní třídy a nižší část, která do šestipodlažní 
výšky vystoupí od úrovně 3.NP pod úhlem cca 31°. Tím dojde v souvislosti se zabezpečením 
dobrého provětrání a prosvětlení směrem dovnitř do atria k příznivému optickému zmenšení a 
zkrácení průčelí a celé hmoty domu a rozvolňujícímu účinku v pohledech z ulice. 
Shodný princip bude použit i v členění hmoty objektu směrem k ulici Evžena Rošického s tím 
rozdílem, že zde bude plochá fasáda opatřena několika arkýři obdobného tvaru i účelu jako do 
Národní třídy  (zde orientovaných na západní světovou stranu), kdežto do ul. Jana Žižky bude 
fasáda členěna střídavým rytmem balkonů jednotlivých bytů, orientovaných k jihovýchodu. 
Obě tyto koncepce fasád vyjadřují i orientaci budovy ke světovým stranám. 
Jihozápadní fasáda bude rozdělena od úrovně 3.NP na dvě části. Odebráním střední části 
hmoty tohoto křídla budovy dojde k odlehčení celého průčelí současně s umožněním dobrého 
provětrání a prosvětlení vnitřního zeleného atria. 
Také tyto dvě jihozápadní fasády budou členěny střídavým rytmem balkonů jednotlivých 
bytů. Uvnitř do atria jsou opatřeny balkony fasády orientované k jihovýchodu a k jihozápadu, 
ostatní fasády budou mít  běžné okenní členění. 
 
Budova polyfunkčního bytového domu je navržena na půdorysu protáhlého obdélníka 
s délkou cca 82,75 m a šířkou cca 40,55 m. Vertikální komunikace pro 8 bytových sekcí – 
schodiště s výtahy v zrcadlech – budou prostupovat všemi podlažími tak, aby se každý 
obyvatel domu mohl pohodlně dopravit od vstupu do bytu, od bytů do garáží a suchou nohou 
také  k místnostem domovního odpadu. Z prostoru jednotlivých schodišť bude přístupný 
společný zahradní prostor atria. Provozně dispoziční řešení celého komplexu bude založeno 
právě na koncepci klidného vnitřního atria v úrovni 2.NP, navrženého nad hromadnou garáží 
v úrovni 1.NP – přízemí. V nejnižším 1.PP – suterénu – bude rovněž hromadná garáž. Vjezdy 
do obou garážových úrovní budou jednopruhové z ul. E. Rošického, řízené světelnou 
signalizací. Suterén zahrnuje mimo hromadné garáže většinu sklepních kójí bytů a prostory 
technického zařízení budovy. Přízemí bude obsahovat mimo hromadné garáže zejména 
vstupní prostory bytových sekcí, domovní příslušenství, místnosti pro odpadky a další 
pomocné prostory. 
V přízemí do Národní třídy jsou navrženy nebytové prostory, které budou využity jako 
kanceláře např. advokátů, pracoviště lékařů apod. Jedna z těchto místností bude určena 
potřebám společenství vlastníků domu. Návrh stavby je pro možnost etapové výstavby 
připraven na rozdělení na dvě nezávislé etapy, přičemž jako s případnou první etapou se 
uvažuje s částí stavby u Národní třídy. 
 
Vzduchotechnika 
Dle dispozičního uspořádání, funkce a technického řešení je vzduchotechnika členěna na 
samostatné zařízení - odvětrání garáží, vzduchotechnika bytů a odvětrání CHÚC (chráněných 
únikových cest). 
 
Terénní a sadové úpravy 
Nezpevněné plochy kolem budovy budou zatravněny. Trávníkové plochy budou místy 
doplněny nízkou keřovou výsadbou. Za vykácené stávající stromy budou vysazeny v zelených 
plochách nové. V atriu bude založena extenzivní zelená střecha, doplněná několika stromy ve 
velkokapacitních nádobách. 
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Společný prostor atria bude vybaven dětským pískovištěm a několika lavičkami. 
 
Inženýrské sítě 
Provedeny budou přeložky VN, NN (po vybudování nové DTS je teprve možno přistoupit k 
demolici stávající DTS a  provést přepojení stávajících kabelů VN a NN do nové DTS), 
přeložka VO (v prostoru nové  bytové výstavby  je umístěn rozváděč RVO 8 na pilíři).  
Pitná voda 
Přívod pitné vody do objektu bude napojen na vnější stávající vodovod. Pitná voda bude 
sloužit pro zásobování objektu a pro požární účely. Vzhledem k tomu, že realizace 
polyfunkčního domu se předpokládá ve 2 etapách (dvě čísla popisná), bude přívod vody řešen 
dvěma vodovodními přípojkami. 
Vodovodní přípojky (VP1 a VP2) budou napojeny na hlavní vodovodní řad nacházející se na 
ulici Jana Žižky. Hlavní vodovodní řad je dimenze DN150 z litiny GG.  
Odpadní vody 
Odvod splaškových vod a dešťových z objektu bude řešen napojením na stávající jednotnou 
kanalizaci města. Odvod splaškových a dešťových vod z nově navrhovaného objektu bude 
rozdělen z hlediska realizace na dvě etapy. V každé etapě budou do stávající jednotné 
kanalizace napojeny 2 kanalizační přípojky DN 200 z PP. 
Provozovatelem stávající kanalizace v ulicích Evžena Rošického a Jana Žižky byl stanoven 
maximální odtok dešťových vod ze střechy navrhovaného objektu, a to do kanalizace DN 500 
20 l/s, DN 300 16 l/s. Na základě tohoto bylo nutné na dešťových přípojkách DP1, DP2, DP3 
a DP4 navrhnout retenční nádrže - samostatně pro I.a II. etapu o objemech 2,8 m3 a 4,6 m3. 
Vytápění 
Jako zdroj tepla pro nový objekt bude využita stávající předávací stanice a čtyřtrubkový 
rozvod topné vody, teplé vody a cirkulaci teplé vody. Tuto předávací stanici a rozvody 
provozuje OKD Teplo (dále vyšší dodavatel tepla). 
Elektrická energie 
Stávající trafostanice se nachází v budově, která bude odstraněna. Tato DTS se skládá ze 2 ks 
transformátoru 400 kVA, rozváděče VN a rozváděče NN. Před demolicí bude postavena nová  
samostatná kiosková trafostanice, která bude vybavena shodně s demontovaným zařízením 
/nové zařízení na 22KV.   
Z nové trafostanice bude provedeno napojení pro jednotlivé byty. 
Veřejné osvětlení 
Na ul. Národní třída bude provedeno doplnění svítidel na stávající stožáry výšky 10 m. Jedná 
se o doplnění dvojvýložník l-180 stupňů, nasvětlení parkoviště  a pěší komunikace ul. Jana 
Žižky -  parkovací stožáry l-4 m, nasvětlení parkoviště  a pěší komunikace  vč vjezdu do 
podzemního parkoviště ul. Evžena Rošického - parkovací stožáry l-4 m a nasvětlení 
parkoviště  a pěší komunikace na jednosměrné spojovací ulici -  parkovací stožáry l-4 m.  
 
Záměr odpovídá požadovanému standardu pro obdobné stavby a je v souladu s platnou 
legislativou.  
Navržené technické i stavební řešení  je v souladu s požadavky na obdobné stavby. Navržena 
stavba bude řešena přiměřeným způsobem s ohledem na okolní objekty, dopravní 
charakteristiky území a inženýrské sítě vedené předmětným územím. Technické řešení je 
koncipováno účelně s optimalizací využití doprovodných ploch a dopravních  požadavků. 
Realizací bude rovněž řešena problematika zabezpečení parkovacích míst..  
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H. Příloha 
 
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou 
územně plánovací dokumentací 
 
Bude samostatně předáno zástupcem oznamovatele. 
 
Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu na evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000) 
 
Stavba není situována v území vymezeným dle nařízení vlády č.132/2005, kterým se stanoví 
seznam Evropsky významných lokalit. 
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Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů o stavbě, o současném a 
výhledovém stavu jednotlivých složek životního prostředí a s přihlédnutím ke všem 
souvisejícím skutečnostem lze konstatovat, že navrhovaná stavba „Atrium Haví řov – 
Polyfunkční bytový dům”  je ekologicky přijatelná a lze ji 

 

                                                           doporučit  

                                         k realizaci na navržené lokalitě. 
 
 
 
Oznámení bylo zpracováno: březen 2009 
 
 
 
Zpracovatel oznámení:  Ing.Jarmila Paciorková 
                                        číslo autorizace - osvědčení 15251/3988/OEP/92 
Selská 43, 736 01 Havířov 
Tel/fax  596818570, 602749482 
e-mail eproj@volny.cz  
 
Spolupracovali: 
 
ADAM architects  s.r.o., Brno 
Projekt 2010 s r.o., Ostrava-Vítkovice 
Ing.Petr Fiedler, Rozptylová studie, Háj ve Slezsku, 03/2009 
RNDr. Vladimír Suk, Ostrava, Hluková studie, 03/2009 
 
 
 
 
Podpis zpracovatele oznámení:              …….…………………………. 
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
 

 
Přehledná situace - širší vztahy, měřítko 1 :  3 500 
 
Atrium Havířov – Polyfunkční bytový dům  
Celková situace stavby, měřítko 1 : 250  (zmenšeno) 
1.PP – suterén, měřítko 1 : 250 (zmenšeno) 
1.NP – přízemí, měřítko 1 : 250 (zmenšeno) 
Řezy 
(dle ADAM architects  s.r.o.) 
 
Rozptylová studie „Atrium Havířov – Polyfunkční bytový dům“ , Ing.Petr Fiedler, 03/2009 
 
Vliv hluku z výstavby a provozu „Atrium Havířov – Polyfunkční bytový dům“ – Hluková 
studie, RNDr.Vladimír Suk, 03/2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


