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Úvod 
 
Pro stavbu ”Obchodní dům Ostrava Dubina”, která je v současnosti projekčně připravována 
ve stupni dokumentace pro územní řízení, bylo 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 - 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 
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A. Údaje o oznamovateli                                                                     
 
Investor a oznamovatel  Jaroslav Třešňák  - Horova 
Sídlo     Krupská 33/20,  415 01  Teplice 
IČ     25403087  
DIČ      CZ6308042334  

Tel.: +420 417 637 555 
Fax: +420 417 534 690 

 
Projektant     ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.   
Sídlo       Tylova 4, 772 00  Olomouc 
IČ      25849280 
DIČ      CZ25849280 

tel.: 585 206 082 
fax.: 585 227 166 
e-mail : alfaprojekt@alfaprojekt.com 

 
 
 
B. Údaje o záměru                                         
I. Základní údaje                                                                                     
 
1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1   
 
Obchodní dům Ostrava Dubina 
 
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 

 
2.   Kapacita (rozsah) záměru   
 

Zastavěná plocha    1 985 m2 
Obestavěný prostor 

     1.NP  půdorysná plocha  1 985 m2 
               kubatura   7 940 m3 

     2.NP  půdorysná plocha  1 314 m2 
                        kubatura   5 256 m3 

                                3.NP   půdorysná plocha     914 m2 
                                                             kubatura   3 656 m3 

  
Prodejní plochy     3 121 m2  

    1.NP     1 880 m2 
2.NP     1 241 m2 
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Počet parkovacích míst   111 park.míst 
 Venkovní stání   69 park.míst 

  2.NP     19 park.míst 
 3.NP     23 park.míst 

 
3. Umístění záměru    

Kraj Moravskoslezský 
Statutární město Ostrava 
Městský obvod Ostrava - Jih 

     Katastrální území Dubina u Ostravy – p.č. 101/1, 101/31  
     a 101/45 
 
 
4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry (realizovanými, 
připravovanými, uvažovanými) 
 
Předmětem stavby je nová stavba obchodního domu a administrativy v lokalitě Městského 
obvodu Ostrava – Jih.  
Navrhovaný obchodní dům bude třípodlažní budova obdélníkového tvaru  o rozměrech  
60 x 28 m. Všechna podlaží jsou  vzájemně propojena dvoupruhovými rampami, které vedou 
z úrovně 1.NP na parkoviště na střechách v úrovni 2.NP i 3 NP. 
V přízemí (1.NP) navrhovaného objektu jsou navrženy dvě velkoplošné prodejny (KIK a 
PENNY Market), z nichž jedna je určena k maloobchodnímu prodeji spotřebního zboží 
(oděvy) a druhá převážně k prodeji potravin (typu supermarket). V úrovni přízemí bude 
přiléhat k prodejně potravin menší samostatná provozovna určená k prodeji masných výrobků 
(řeznictví). 
V prvním patře (2.NP) jsou navrženy menší obchodní jednotky (každá o ploše cca 250 m2) 
určené k maloobchodnímu prodeji spotřebního zboží resp. vzorkové prodejny.. Na střeše 
(střecha 1.NP)před  čelní fasádou bude parkoviště. 
Ve druhém patře (3.NP) jsou navrženy prostory určené ke komerčnímu využití typu kanceláře 
event. další vzorkové prodejny. Na střeše (střecha 2.NP) před čelní fasádou komerčních zón 
bude parkoviště osobních automobilů 
 
Prodejna PENNY Market bude svým charakterem diskontní, pultový  i kombinovaný způsob 
prodeje hotového potravinářského a nepotravinářského zboží. Objekt je navržen pro větší 
nákupy, zároveň prodejna umožní i drobnější nákupy obyvatelům nejbližšího okolí. Prodejna 
bude řešena jako bezbariérová, umožní přístup tělesně postiženým občanům z parkoviště i po 
chodníku. 
 
Pozemky určené k výstavbě (k.ú. Dubina u Ostravy, p.č. 101/1, 101/31 a 101/45) se nachází v 
zastavěné části (intravilánu) městské části. 
Podle územního plánu města Ostravy se pozemky, na nichž je umístění stavby obchodního 
domu navrženo, nacházejí na ploše s funkčním využitím „Jádrové území“. Ve smyslu 
regulativů funkčního a prostorového uspořádání území Územního plánu města Ostravy je 
umístění tohoto druhu stavby řazeno do kategorie „vhodné“. 
 
Navrhovaná stavba se nachází na jižním okraji města s dobrým napojením jak na nadřazenou 
komunikační síť, tak na prostředky hromadné dopravy osob – tramvajové linky MHD  
č.1,3,10 a 17 vedené po třídě Horní.  
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Místo situování stavby 
  

Umístění stavby zohledňuje orientaci pozemku zejména vůči přístupům na stávající 
komunikační plochy.  
Výška i základní objem novostavby nebudou potlačovat tvar stávajících okolních staveb. 
Návrh stavby rozvíjí nezastavěnou plochu podle potřeb více uživatelů a současně stávající 
okolní zástavby.  
Novostavba bude napojena na stávající veřejný vodovod, distribuční rozvod nn a sítě 
elektronických komunikací a jednotnou kanalizaci města. Vytápění objektů bude realizováno 
variantně buď CZT, nebo plynovými kotli a VZT jednotkami s celkovým výkonem cca  300 
kW. Pro modelování je zvolena méně příznivá varianta, tj. lokální zdroj tepla. 
Odpadní dešťové vody se zpevněných ploch parkovišť budou svedeny přes odlučovač 
lehkých kapalin (OLK).  
Stávající rozvody veřejných inženýrských sítí budou zabezpečeny podle požadavků jejich 
správců, případně přeloženy, nové zpevněné plochy parkoviště osobních vozidel budou 
osvětleny venkovním osvětlením. 
Inženýrské sítě, které budou stavbou dotčeny, budou v souladu s požadavky jejich správců 
přeloženy.  
 
Žáden prvek chráněný dle zák.č.114/1992 Sb. ve znění pozdějších zákonů nebude stavbou 
dotčen.  
Možnost kumulace s jinými záměry než výše uvedenými v zájmovém území není vymezena.  
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5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a  
      hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí 
 
Výběr pozemku pro navrhovanou stavbu je dán umístěním využitelné plochy pro 
navrhovanou stavbu v Ostravě. Staveniště se nachází uvnitř stávající zástavby a je dobře 
přístupné po stávajících veřejných komunikacích.  
V blízkosti stavby se nacházejí dostatečné zdroje médií pro výstavbu.  
 
Posuzovaná stavba bude mít  význam jako objekt sloužící zejména pro zabezpečení 
zkvalitnění služeb spotřebitelům. Záměr stavby vychází ze základní koncepce, a to požadavku 
zabezpečit maximální uspokojení zákazníka při nákupu potravin a základního zboží  v jednom 
prodejním objektu - PENNY Market, řeznictví. Zároveň bude tato skutečnost doplněna 
dalšími prodejnami -  prodejnou oděvů KIK a maloobchodními  prodejnami.  
Prodej bude orientován na časově efektivní nákup  v Ostravě Dubině.  
Navrhovaný záměr je cílen k uspokojení jak pěších, tak motorizovaných zákazníků s ohledem 
na zabezpečení příjezdu a parkovacích ploch pro motorizovaná vozidla.  
 
Navrhovaná stavba bude užívaná jako komplex navrhovaných obchodních jednotek, doplněný 
administrativou. Obchodní jednotky budou používat pultový, diskontní i kombinovaný 
způsob prodeje hotových potravinářských a nepotravinářských výrobků a dalších produktů, 
případně také služeb, umístěných ve vyhrazených prostorách.  
Předkládané řešení je pro „velké nákupy“ tzn. že část nakupujících bude dojíždět. Z tohoto 
hlediska je při návrhu stavby dbáno na pohodlnou a bezpečnou dostupnost pro nájezd, 
parkování a pěší, jak z hlediska šířky komunikací mezi stáními, tak z hlediska jeho počtu, 
kvality povrchu atd.  
Stavba doplní stávající občanskou vybavenost v  dané kategorii služeb,  rozšíří plochy statické 
dopravy pro potřeby návštěvníků a navrhovaných ploch administrativy. 
 
Při přípravě záměru na základě podmínek územně plánovací dokumentace, uspořádání ploch 
v dané lokalitě, souvisejících ploch, tvaru stavby, respektování a napojení inženýrských sítí, 
možného řešení napojení na komunikační systém a typové požadavky na provozní uspořádání 
navrhovaných prodejen bylo přistoupeno k záměru využít předmětnou lokalitu pro realizaci 
stavby v předmětném území. Na základě zhodnocení možnosti umístění stavby v dané lokalitě 
nebyl v současnosti již záměr řešen geograficky variantně. Stavba rozšíří spektrum prodeje 
v lokalitě Ostrava Dubina.  
V rámci projektové dokumentace byly podrobně zhodnoceny možnosti území a stanovena 
nejpříznivější možnost realizace navrhované stavby a způsobu zabezpečení parkovacích míst. 
 
Pro variantní posouzení stavby by mohly být zvažovány varianty nulová a varianta 
předkládaná oznamovatelem. 
 
Nulová varianta 
Varianta nulová by předpokládala nerealizaci navrhované přístavby. Nulová varianta je 
možná, neumožňuje ale realizovat podnikatelský záměr investora související se zabezpečením 
občanské vybavenosti území, které je ve smyslu regulativů funkčního a prostorového 
uspořádání území možné, záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací.  
Z hlediska vlivu na životní prostředí je tato varianta možná. Otázku případného vlivu 
například jiné stavby nebo jiného řešení lokality celého prostoru na životní prostředí nelze 
nyní posoudit. Vázala by se k jiné aktivitě. 
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Varianta předkládaná oznamovatelem 
Žádná činnost související se stavebními pracemi není ekologicky optimální, může být 
přijatelná. Variantu navrhovanou oznamovatelem je možné považovat za přijatelnou a je 
možno ji hodnotit jako vhodnou za předpokladu uplatnění všech doporučení a navrhovaných 
opatření. Jako takovou lze považovat tu činnost, která omezuje nepříznivý vliv navrhované 
aktivity na životní prostředí a zároveň umožňuje realizaci záměru investora a v konečném 
důsledku i zájmu zabezpečení služeb obyvatelstvu. 
V případě zájmové lokality je možné stavbu provést tak, aby tato odpovídala požadavkům na 
minimalizaci vlivů provozu na životní prostředí v oblasti stavební a zejména následně 
provozní. Zároveň tak bude umožněn podnikatelský záměr investora s cílem zabezpečit 
prodej navrhovanými prodejnami v zájmovém území. 
Minimalizace vlivu provozu navrhovaného objektu je technicky realizovatelná a je nutné určit 
parametry minimalizace možných impaktů.  

 
6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 
 
Navrhován je komplex obchodních jednotek s netradičním řešením objektu. Komplex 
zahrnuje objekt velkoprodejny PENNY Market s řeznictvím a prodejnou KIK (oděvy) 
v prvním podlaží. Ve druhém podlaží jsou navrženy další dvě obchodní jednotky, zatím 
nespecifikované. Třetí podlaží je navrženo pro administrativu. Všechna tato podlaží jsou dle 
projektu doplněna parkovacími plochami (venkovní stání 69 parkovacích míst, 2.NP 19 
parkovacích míst a ve 3.NP 23 parkovacích míst). 
 
Situace umístění parkovacích míst 
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Prodejna ¨PENNY Market umožní samoobslužný prodej obvyklého sortimentu potravin, tj. 
pekařských výrobků, mléčných výrobků a ostatních balených potravinářských výrobků, ovoce 
a zeleniny, balených nápojů a některého drogistického a drobného spotřebního zboží. 
V mrazírně bude uložena mražená zelenina a ovoce, v chladírně budou uloženy mléčné 
výrobky. Prodej masných a uzenářských výrobků bude zabezpečen navrhovanou prodejnou 
řeznictví. Navrženy jsou další prodejny maloobchodu.  
 
Obchodní dům Ostrava Dubina   
 
 
Stavba bude zahrnovat následující stavební objekty a provozní soubory:  
 

STAVEBNÍ OBJEKTY 
SO 01 – Obchodní dům 

 
INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 

IS 01 – Příprava území 
IS 02 – Přeložka vodovodu DN 500 
IS 03 – Přeložka STL plynovodu DN 300 
IS 04 – Komunikace a zpevněné plochy 
IS 05 – Kanalizace 
IS 06 – Vodovodní přípojka 
IS 07 – Přípojka plynu 
IS 08 – Přípojka SLP 
IS 09 – Přípojka NN 



 11 
 

 

IS 10 – Přípojka VN 
IS 11 – Venkovní osvětlení 
IS 12 – Terénní a sadové úpravy 

 
Výše uvedené objekty charakterizují řešenou stavbu s vymezením možného rozsahu řešené  
problematiky. 
 
PROVOZNÍ SOUBORY 

PS 01 – Náhradní zdroj 
Tabulka č.1 

Podlaží Účel 
Plocha    
(m2) 

Počet zam. Výška   (m) Objem    (m3) 

1NP Potraviny 793 20 (12) 4 3172 

1NP Sklad 251   4 1004 

1NP Řeznictví 154 12 (8) 4 616 

1NP Oděvy 660 10 (6) 4 2640 

2NP Prodejna 1 251 6 (3) 4 1004 

2NP Prodejna 2 248 6 (3) 4 992 

2NP Prodejna 3 248 6 (3) 4 992 

2NP Prodejna 4 248 6 (3) 4 992 

2NP Prodejna 5 245 6 (3) 4 980 

3NP    Office      1 172 6 4 688 

3NP    Office     2 170 6 4 680 

3NP    Office     3 170 6 4 680 

3NP    Office    4 170 6 4 680 

3NP    Office     5 167 6 4 670 

 

 
 
 
 
 
 
 
Kubatura obestavěného prostoru 
Tabulka č.2 

Podlaží Půdorysná plocha 
[m2] 

Výška  
[m] 

Kubatura  
[m3] 

1.NP 1 985 4,0 7 940 

2.NP 1 314 4,0 5 256 
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3.NP 914 4,0 3 656 

CELKEM 4213  16 852 

 
 
Užitné plochy 
Tabulka č.3 

Podlaží Prodejní 
plocha  
[m2] 

Ostatní plocha  
 

[m2] 

Plocha celkem 
 

[m2] 

1.NP 1880 0 1880 

2.NP 1241 0 1241 

3.NP 0 848 848 

CELKEM 3121 848 3969 

 
 
Popis navrhovaného provozu 
Zásobování provozů obchodních jednotek je situováno do jihozápadní fasády, ve které budou 
umístěny vstupy do skladových a příjmových zázemí a snížená zásobovací rampa pro 
vyskladňování zboží přímo z nákladové plochy.  
Všechno zboží bude vyskladňováno do manipulačního prostoru a částečně do skladového 
prostoru podle charakteru sortimentu, způsobu přepravního balení a požadavků na skladování 
(chlazené a mražené potraviny, ovoce a zelenina). Denní zásoba pečiva bude přechodně 
uložena v manipulačním prostoru v přepravkách. Nepotravinářské (drogistické a spotřební 
zboží, barvy-laky, textil) bude ukládáno do regálů přímo v prodejnách. V prodejně bude 
distribuované pouze balené zboží. 
V zóně technického zázemí prodejen jsou situována sociální zařízení, úklidové komory, denní 
místnosti s kuchyňkou a kanceláře vedení.  
Údržba provozu prodejny bude prováděna centrálně dle požadavků vedení prodeje. Úklid 
bude prováděn ručně i strojně podle velikosti a dostupnosti čištěných ploch. Běžná údržba 
vozíků bude prováděna v místnosti úklidu, oprava vozíků nebude prováděna, investor vždy 
zajistí výměnu za nový výrobek z centrálního skladu. Výkup lahví bude umístěn 
v manipulačním prostoru poblíž dveří mezi prodejnou a manipulačním prostorem.  
Prodejny budou vybaveny moderními chladícími vitrínami, výstavními a skladovými regály, 
výstavními koši podle potřeby a charakteru skladovaného i vystavovaného zboží.  
 
Do prodejen jsou zbudovány bezbariérové přístupy. Nákupní vozíky diskontního a 
samoobslužných provozů jsou parkovány v ohrádce před vstupem. 
 
Otevírací provozní doba jednotlivých obchodních jednotek je závislá na charakteru 
nabízeného sortimentu a obsazenosti provozu, předpokládá se provoz od 7.00 hod. až do 
20.00 hod. .  
Popis manipulace se zbožím a skladování, vnitřní provozní řešení 
Přeprava mraženého a chlazeného zboží bude probíhat v termoboxech tak, aby nebyl přerušen 
chladící a mrazící řetězec. V mrazírně bude uložena mražená zelenina a ovoce. V chladírně 
skladu budou uloženy mléčné výrobky. Chlazené balené uzeniny, chlazené balené maso, 
chlazená zelenina, mražené balené maso a vejce budou dováženy a ukládány přímo do regálů 
v prodejně. Mražené sladké zboží bude skladováno zvlášť v mrazících boxech. Denní zásoba 
pečiva bude přechodně uložena v manipulačním prostoru v přepravkách. Nepotravinářské 
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(drogistické a spotřební zboží, barvy-laky, textil) bude ukládáno do regálů přímo v prodejně. 
V prodejně bude distribuované pouze balené zboží, veškerý provoz přípraven odpadá 
s výjimkou přípravy masa. 
 
Obsluha prodejny PENNY Market 
Počet zaměstnanců:  20 osob celkem ve dvousměnném provozu 
V zóně skladového a technického zázemí prodejny bude umístěno sociální zařízení pro 20  
zaměstnanců – WC (ženy, muži), úklidová komora, denní místnost s kuchyňkou, kancelář 
vedoucího.  
 
Obsluha řeznictví 
Počet zaměstnanců:  12 osob celkem ve dvousměnném provozu 
 
Obsluha prodejny oděvů 
Počet zaměstnanců:  10 osob celkem ve dvousměnném provozu 
 
Prodejny ve 2.NP zahrnují po 6 zaměstnancích a v prostoru administrativy se předpokládá 
rovněž po 6 pracovnících. 
 
Inženýrské sítě, zabezpečení energií 
Zásobování vodu bude zabezpečeno napojením na stávající vodovodní řad.  
V objektu budou produkovány pouze komunální splaškové odpadní vody a tukové vody, 
technologické vody nebudou provozem prodejny vznikat. Odvedení splaškových vod a 
dešťových vod bude zabezpečeno veřejnou kanalizací. . 
Dešťové vody z parkoviště a přilehlých komunikací (1 920 m2) budou před napojením na 
venkovní kanalizaci areálu napojeny na ORL. Na odtoku z ORL jsou garantovány hodnoty 
0,5 mg/l NEL.  Navržen je ORL s kapacitním průtokem do 30 l/s. Nátok na ORL :  
Tukové vody z přípraven řeznictví budou předčištěny v odlučovači tuku a napojeny rovněž do 
splaškové  kanalizace. 
Dodrženy budou hodnoty kanalizačního řádu pro stokovou soustavu města.  
 
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 je řešena přiměřeným způsobem s ohledem na okolní objekty, dopravní charakteristiky 
území a inženýrské sítě vedené předmětným územím a začlenění multifunkčního objektu  do 
území. Technické řešení je koncipováno účelně s optimalizací využití doprovodných ploch a 
dopravních  požadavků. Zabezpečena bude statická doprava. 
 
 
 
 
7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení  
 
Zahájení stavby       05/2010 
Ukončení         05/2010  
 
 
8. Výčet dotčených územně samosprávných celků      
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Kraj    Moravskoslezský  
Město    Statutární město Ostrava 
   Městský obvod Ostrava - Jih 
Ovlivnění jiných správních území se nepředpokládá. 
 
 
9.  Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato 
rozhodnutí vydávat           
 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje rozhodne o tom, zda bude nutné zpracovat oznámení 
dle přílohy č.3 zákona 100/2001 Sb.a  zda záměr bude posouzen v režimu zjišťovacího řízení. 
 
Územní rozhodnutí a stavební řízení bude v kompetenci příslušného stavebního úřadu 
Městského obvodu Ostrava Jih. 
 
 
II. Údaje o vstupech 
1. Zábor půdy 
 
Stavbou nedojde k záboru zemědělské půdy.  
Pozemky dotčené stavbou jsou  ostatní plochou. 
Tabulka č.4 

p.č. vlastnictví číslo LV druh pozemku / způsob využití 

101/1 Statutární město Ostrava 109 ostatní plocha / jiná plocha 

101/31 Statutární město Ostrava 109 ostatní plocha / jiná plocha 

101/45 A+R s.r.o. 591 ostatní plocha / jiná plocha 

 
 
Půda určená k plnění funkce lesa PUPLF 
Půda určená k plnění funkce lesa nebude záměrem dotčena. 
 
 
2. Odběr a spotřeba vody 
 
Období výstavby 
Pitná voda pro sociální potřeby bude zajištěna při výstavně obvyklým způsobem. Výše 
spotřeby bude relativně malá a nebude mít vliv na zásobování obyvatelstva pitnou vodou, 
předpoklad je maximálně cca 80 l/pracovníka/den.  
Technologická voda pro přípravu směsí bude k dispozici přímo v místech výroby směsí, 
hotová směs bude dovážena na stavbu. Betonové směsi budou vyráběny ve stávajících 
betonárnách, které mají zajištěn dostatečný přísun vody. Případná potřeba vody přímo na 
stavbě (např. pro zkrápění komunikací v době nepříznivých klimatických podmínek) bude 
zajišťována v rámci zabezpečení dodávky prací dodavatelem stavebních prací. Nároky na 
spotřebu vody pro tyto účely budou časově omezené na dobu výstavby. Budování nových 
přípojek vody není nutné. 
Voda pro tyto účely bude dovážena ve speciálních cisternových automobilech s čisticími 
nástavci, ani zde se nebude vyžadovat výstavba vodovodních přípojek. 



 15 
 

 

 
Období provozu 
 
Stávající objekt je napojen na veřejnou vodovodní sít´(správce sítě OvaK a.s. přípojku DN50 
přes vodoměrnou šachtici. Z vodoměrné šachtice bude přípojka vedena do objektu.  
 
Celková spotřeba vody je stanovena pro 102 zaměstnanců při specifické potřebě vody  
55 l/zam.den.  
 
Denní spotřeba vody    55 x 102    5,610 m3/den  
(pro soc. účely a přímou spotř.) 
Roční spotřeba vody    5,61 x 310    1 739,1 m3/rok  
(310 prac. dní za rok)  
Spotřeba vody pro mytí podlah  3 969 m2 x 0,3 l/m2.den  1 190,7 l/den   
 
Denní spotřeba vody celkem Qd = 5,61 + 1,19  6,80 m3/den  
Roční spotřeba vody celkem Qr = 6,80 x 310  2 108,00 m3/rok  
 
 
3. Surovinové a energetické zdroje 
 
Elektrická energie 
Potřeba elektrické energie v souvislosti s výstavbou bude souviset se zabezpečením 
stavebních prací. Tato potřeba nevyžaduje výstavbu nových sítí nebo zvýšení stávajících 
příkonů. Další část elektrické energie bude zapotřebí pro případné vytápění zařízení 
staveniště, pokud bude nutné. Jedná se o malé množství, co do využití časově omezeného na 
zimní období výstavby dle doby provádění prací.  
 
Období provozu 
 
Orientační stanovení soudobého příkonu 
Tabulka č.5 

1.NP potraviny 48,0 kw 
  sklad 5,2 kw 
  rampa 0,4 kw 
  řeznictví 15,3 kw 
  prodejna oděvů 39,6 kw 

2.NP prodejna 1 12,6 kw 
  prodejna 2 12,4 kw 
  prodejna 3 12,4 kw 
  prodejna 4 12,4 kw 
  prodejna 5 12,3 kw 

3.NP office 1 10,3 kw 
  office 2 10,2 kw 
  office 3 10,2 kw 
  office 4 10,2 kw 
  office 5 10,0 kw 
  součet 221,5 kW 
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  Chlazení centrální 30,0 kW 

  CELKEM  251,5 kW 
 
 
Vytápění 
Vytápění objektů bude realizováno variantně buď CZT, nebo plynovými kotli a VZT 
jednotkami s celkovým výkonem cca 300 kW. Pro modelování v rámci zpracované 
rozptylové studie je zvolena méně příznivá varianta, tj. lokální zdroj tepla. 
Předpokládaná maximální spotřeba zemního plynu je cca 35 m3/hod, celková předpokládaná 
roční spotřeba plynu je při využití maximálního výkonu 25 % je přibližně 77 000 m3. 
 
Ostatní materiály 
Materiál (stavební materiál) pro potřeby stavby bude specifikován a uveden v projektu stavby. 
Jeho množství odpovídá velikosti výstavby a konstrukci objektu. 
 
Stromová a keřová zeleň 
Součástí projektu výstavby záměru bude rovněž projekt ozelenění. Otázka výsadby bude 
podrobněji řešena v projektu.  
 
 
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, která by v území nebyla v současnosti řešena.  
Vlastní stavba vyžaduje odvoz  zemin z výkopů a dopravu stavebního materiálu. Tyto 
materiály budou dovezeny po stávajících komunikacích. Dopravní náročnost této přepravy 
odpovídá běžným požadavkům na zabezpečení stavby obdobného rozsahu v území. Zvýšená 
dopravní náročnost bude v době odvozu výkopů. Bude pro vlastní provedení stavby 
zpracován plán organizace výstavby s ohledem na dopravní zabezpečení stavby, neboť 
doprava stavby bude přímo navazovat na stávající dopravní obslužnost území a může 
znamenat významný negativní impakt pokud nebude řešení stavební dopravy odpovídat 
požadavkům na zabezpečení dopravní obslužnosti předmětného území.  
 
Doprava v době provozu  
 
Pro výpočet modelu znečištění ovzduší a posouzení hlučnosti byl použit odhad intenzity 
dopravy osobních vozidel ve výši 800/den.  
Ve špičkovou hodinu je ve výpočtu uvažováno s příjezdem a odjezdem celkem 80 vozidel (tj. 
1/10 předpokládané celodenní intenzity), z toho 50 % vozidel přijede či odjede ve směru 
k ulici Horní (směr sever), 25 % k ulici Jaromíra Matuška a 25 % západním směrem přes 
most přes ulici Horní.  
 
Současně je pro účely zásobování předpokládán příjezd, resp. odjezd dvou lehkých a jednoho 
těžkého nákladního vozidla za hodinu.  
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Průměrná výpočtová rychlost na ulici Horní je 50 km/hod (v blízkosti odbočení do areálu 30 
km/hod), na příjezdových komunikacích od ulice Horní do areálu 40 km/hod, v areálu a na 
ploše parkoviště 20 km/hod.  
Dále je uvažován pohyb vozidel při parkování (5 km/hod) a běh motorů vozidel na parkovišti 
na volnoběh po dobu 30 sekund, emise při volnoběhu jsou stanoveny z emisního faktoru pro 
rychlost 5 km/hod. 
 
Jiná infrastruktura 
Při výstavbě bude nutné realizovat zabezpečení funkčnosti  stávajících  inženýrských sítí 
(přeložky, úpravy).  
Objekt bude připojen přípojkami na stávající sítě v území. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Údaje o výstupech   
1. Množství a druh emisí do ovzduší 
 
Při výstavbě  
 
Plošné zdroje emisí  
Plošným zdrojem znečištění ovzduší v době výstavby budou zejména emise poletavého 
prachu na ploše odpovídající výměře staveniště. Tyto emise budou vznikat pojezdem 
nákladních automobilů na komunikacích a v prostoru staveniště a provozem stavebních 
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mechanismů při zemních pracích. Projevy zvýšené prašnosti jsou běžným projevem pro 
každou stavební činnost. Prašnost související se stavební činností je nepravidelná, krátkodobá 
a z hlediska imisních koncentrací nahodilá. Působení plošného zdroje bude přechodné - doba 
přípravy staveniště a zemních prací s produkcí sekundární prašnosti patrně nepřekročí období  
2 – 3 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. Nejvýznamnější bude manipulace a odvoz zeminy. Zpracování programu organizace 
výstavby bude v lokalitě významným eliminujícím faktorem s ohledem na stávající stav území.  
 
Množství emisí z plošných zdrojů v tomto případě nelze stanovit, neboť tyto závisí na době 
výstavby, ročním období, konkrétních klimatických podmínkách apod. Působení zdroje je 
možné odborným odhadem stanovit jako množství emitovaného prachu na cca  
0,7 – 0,8 t/stavbu. Prašnost se může projevit především za nepříznivých klimatických 
podmínek a při špatné organizaci práce. Organizace práce bude významným faktorem 
eliminace možných vlivů.    
 
Imisní charakteristika lokality 
Imisní situace lokality je v převážné míře ovlivněna emisemi z provozů velkých zdrojů 
znečišťování v Ostravě. Záměr je situován v hustě obydlené části města, východně je situován 
areál ArcelorMittal Ostrava, který je vzdálen cca 3 km. Přibližně 1,5 km jihovýchodním 
směrem jsou situovány výrobní objekty v průmyslové zóně Hrabová. 
Pro znázornění stávající imisní situace jsou níže uvedeny koncentrace znečišťujících látek, 
naměřené automatizovaným měřicím programem TOZRA (č. 1063 v Ostravě – Zábřehu). 
Reprezentativnost měření je pro okrskové měřítko (0,5 až 4 km). Cílem měřicího programu je 
stanovení reprezentativních koncentrací pro osídlené části území.   
 
Koncentrace znečišťujících látek - r. 2005-2007 [µg/m3 ] 
Tabulka č.6 

Rok 
Max. hodinová 
koncentrace  
NO2 

Průměrná 
roční 
koncentrace  
NO2 

Max. denní 
koncentrace 
PM10 

Průměrná 
roční 
koncentrace 
PM10 

Max. denní 
osmihod. 
klouzavý 
průměr 
CO3) 

Průměrná 
roční 
koncentrace 
CO3) 

Průměrná 
roční 
koncentrace 
benzenu3) 

2005 
167,2 
(19MV:111,9)2) 

28,1 
356,3 1) 
(36 MV:94,8)2) 

48,7 2738,0 539,4 4,1 

2006 
182,5 
(19MV:113,2)2) 

27,5 
295,11) 
(36 MV:81,9)2) 

43,6 3345,4 514,8 4,9 

2007 
123,8 
(19 MV:88,2)2) 

24,4 
180,6 1) 
(36 MV:71)2) 

37,2 2711,2 441,2 4,3 

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. 
3)  Údaj ze stanice TOFFA Ostrava-Fifejdy, na stanici TOZRA není měřeno 

 
 
Z výše uvedených hodnot lze tedy očekávat průměrné imisní pozadí u PM10  na 43 µg/m3, 
u NO2  přibližně 27 µg/m3 , u CO cca 500 µg/m3, u benzenu 4,4 µg/m3.  
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Posuzovaná oblast, která je v působnosti Stavebního úřadu Úřadu městského obvodu Ostrava-
Jih, je uvedena ve Věstníku MŽP č. 2/2009 jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší 
(OZKO). Jsou zde překračovány imisní limity PM10 pro ochranu zdraví lidí (roční průměr na 
39,3 % území, denní průměr na 100 % území), na 16 % území imisní limit benzenu, na 4,5 % 
území imisní limit pro NO2 (roční průměr), dále je překročena hodnota cílového imisního 
limitu pro benzo(a)pyren (100 % území) a arsen (62,4 % území). 

 
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.7 

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 - 

Oxid uhelnatý 
Maximální denní osmihodinový 

průměr 
10 mg/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.8 

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 

 
 
 
 
 
 
Pro posouzení uvažované stavby „Obchodní dům Ostrava Dubina“ je zpracována rozptylová 
studie (TESO spol. s r.o.,Ostrava, Rozptylová studie č.E/2536/2009, 05/2009) pro rok 2011, 
tj. po výstavbě.  

 
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 
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dodatku č.1 zveřejněném ve Věstníku MŽP, duben 2003, částka 4. Výpočet byl proveden 
softwarem SYMOS´97v2003 – 5.1.4. 
 
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  
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- 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  
- 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. 
 
Charakteristika zdroj ů emisí 
 
Doprava 
Vjezd do areálu je z komunikací navazující na ulici Horní a Jaromíra Matuška. Pro výpočet 
modelu znečištění ovzduší byl použit odhad intenzity dopravy osobních vozidel ve výši 
800/den. Ve špičkovou hodinu je ve výpočtu uvažováno s příjezdem a odjezdem celkem 80 
vozidel (tj. 1/10 předpokládané celodenní intenzity), z toho 50 % vozidel přijede či odjede ve 
směru k ulici Horní (směr sever), 25 % k ulici Jaromíra Matuška a 25 % západním směrem 
přes most přes ulici Horní. Současně je pro účely zásobování předpokládán příjezd, resp. 
odjezd dvou lehkých a jednoho těžkého nákladního vozidla za hodinu.  
Průměrná výpočtová rychlost na ulici Horní je 50 km/hod (v blízkosti odbočení do areálu 30 
km/hod), na příjezdových komunikacích od ulice Horní do areálu 40 km/hod, v areálu a na 
ploše parkoviště 20 km/hod.  
Dále je uvažován pohyb vozidel při parkování (5 km/hod) a běh motorů vozidel na parkovišti 
na volnoběh po dobu 30 sekund, emise při volnoběhu jsou stanoveny z emisního faktoru pro 
rychlost 5 km/hod. 
Emisní faktory vozidel byly stanoveny programem MEFA verze 02, který slouží k výpočtu 
emisních faktorů motorových vozidel. Výpočtovým rokem je rok 2010, předpokládaná emisní 
kategorie osobních vozidel je EURO 4, nákladních EURO 3. Zastoupení osobních 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.9 

Osobní automobily 
Znečišťující 

látka 
5 km/hod 20 km/hod 30 km/hod 40 km/hod 50 km/hod 

NOx 0,28539 0,20215 0,176 0,15986 0,14915 

CO 1,09982 0,41983 0,30967 0,26008 0,23006 

PM10 0,01735 0,00632 0,00593 0,00626 0,00968 

Benzen 0,00553 0,00208 0,00171 0,00161 0,00151 

 
Použité emisní faktory vozidel – nákladní vozidla [g/km] 
Tabulka č.10 

Lehká nákladní vozidla Těžká nákladní vozidla 
Látka 

5 km/hod 20 km/hod 40 km/hod 5 km/hod 20 km/hod 40 km/hod 



 22 
 

 

NOx  0,9175 0,6282 0,4589 11,35 3,3400 2,1613 
CO 0,8564 0,3777 0,252 20,36 6,1500 3,7188 
PM10 0,192 0,0693 0,0533 1,5213 0,4382 0,2606 

Benzen 0,0042 0,0021 0,0015 0,1196 0,0330 0,0196 

 
 
Spalovací zdroje 
Jako zdroj tepla se navrhuje variantně CZT nebo plynový kotel o výkonu cca 300 kW. 
V případě použití plynového kotle budou vedeny větev VZT a větev pro vytápění otopnými 
tělesy. 
Předpokládaná maximální spotřeba zemního plynu je cca 35 m3/hod, celková předpokládaná 
roční spotřeba plynu je při využití maximálního výkonu 25 % je přibližně 77 000 m3. 
Pro výpočet emisí byly použity emisní faktory stanovené přílohou č. 5 k nařízení vlády 
č. 352/2002 Sb. – Hodnoty emisních faktorů pro stanovení množství emisí výpočtem při 
spalování paliv. Emisní faktor pro NOx je 1920 kg/106m3 zemního plynu (pro výkon nad 200 
kW), pro CO 320 kg/106m3 ZP.  
 
Emisní parametry spalovacích zdrojů  
Tabulka č.11 

Popis zdroje Provozní parametry Hmotnostní tok emisí 

Zdroj Tepelný výkon Max. spotřeba paliva Objem  
spalin* NOx CO 

- kW m3/hod m3 /hod g/hod g/hod 

Plynový kotel 300 35 360 67,2 11,2 

* vlhké, 3 % O2, za normálních podmínek (101 325 Pa, 0 °C) 
 
 
Výsledkem výpočtu matematického modelu je soubor hodnot doplňkové imisní zátěže 
referenčních bodů v posuzované lokalitě.  
 
Tabulky obsahují: 

• název referenčního bodu 
• hodnotu maximální hodinové koncentrace (NO2 ) 
• maximální denní osmihodinový průměr koncentrací (CO) 
• maximální hodnotu průměrné denní koncentrace (PM10) 
• hodnotu průměrné roční koncentrace (NO2, PM10, benzen) 
 

 
 
 
Nejvyšší vypočtené hodnoty  
 
V následujících tabulkách je provedeno srovnání maximálních vypočtených hodnot 
doplňkové imisní zátěže posuzované lokality (bez ohledu na umístění) s platným imisním 
limitem (bez meze tolerance) a imisním pozadím. Maximální koncentrace jsou vypočteny 
přímo v areálu na ploše parkoviště, se vzrůstající vzdáleností koncentrace prudce klesají (viz. 
grafické přílohy). U hodinových koncentrací NO2 byla maxima vypočtena na vyvýšených 
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lokalitách západně od obchodního domu, jelikož významnější vliv na imisní příspěvky NO2  
má proti dopravě spalování zemního plynu. 
 
Nejvyšší vypočtené hodnoty  koncentrací  PM10   
Tabulka č.12 

Průměrné denní koncentrace 
[µµµµg/m3 ] 

Průměrné roční koncentrace  
[µµµµg/m3 ] 

Látka 
Vypočtená 
hodnota 

příspěvku 

Imisní 
limit 

% limitu 
Vypočtená 
hodnota 

příspěvku 

Imisní 
limit 

% limitu 
Imisní 
pozadí 

% pozadí 

PM10 0,024 50 < 0,1 0,0073 40 < 0,1 ~43 < 0,1 

 
 
Nejvyšší vypočtené hodnoty  koncentrací  NO2  
Tabulka č.13 

Maximální hodinové koncentrace 
[µµµµg/m3 ] 

Průměrné roční koncentrace 
[µµµµg/m3 ] 

Látka 
Vypočtená 
hodnota 

příspěvku 

Imisní 
limit 

% limitu 
Vypočtená 
hodnota 

příspěvku 

Imisní 
limit 

% limitu 
Imisní 
pozadí 

% pozadí 

NO2 0,933 200 0,5 0,0146 40 < 0,1 ~ 27 < 0,1 

 
Nejvyšší vypočtené hodnoty  koncentrací CO  
Tabulka č.14 

Maximální denní osmihodinový 
průměr koncentrací 

[µµµµg/m3 ] 

Průměrné roční koncentrace 
[µµµµg/m3 ] 

Látka 
Vypočtená 
hodnota 

příspěvku 

Imisní 
limit 

% limitu 
Vypočtená 
hodnota 

příspěvku 

Imisní 
limit 

% limitu 
Imisní 
pozadí 

% pozadí 

CO 2,22 10 000  < 0,1 0,26 --- --- ~ 500  < 0,1 

 
Nejvyšší vypočtené hodnoty koncentrací  benzenu  
Tabulka č.15 

Průměrné roční koncentrace  
[µµµµg/m3 ] 

Látka 
Vypočtená hodnota 

příspěvku 
Imisní limit % limitu Imisní pozadí % pozadí 

Benzen 0,0017 5 < 0,1 ~ 4,4 < 0,1 

 
Vypočtené hodnoty ve vybraných referenčních bodech 
 
V následujících tabulkách jsou uvedeny hodnoty imisních příspěvků, vypočtené ve vybraných 
referenčních bodech, a to u zástavby různě vzdálené od plánované stavby.  
 
Umístění referenčních bodů  
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Vypočtené hodnoty ve vybraných profilech  [µg/m3] 
Tabulka č.16 

Příspěvek 
maximální 
hodinové 

koncentrace  

Příspěvek denní koncentrace  Příspěvek průměrné roční koncentrace  
Číslo 

profilu 

NO2 PM10 CO* NO2 PM10 Benzen 

1 0,326 0,0102 1,36 0,00662 0,00135 0,00031 

2 0,329 0,0140 1,69 0,00647 0,00167 0,00040 

3 0,276 0,0131 1,79 0,00987 0,00310 0,00070 

4 0,509 0,0102 1,28 0,00308 0,00059 0,00013 

5 0,700 0,0061 1,20 0,00224 0,00034 0,00007 

6 0,732 0,0042 0,96 0,00330 0,00035 0,00007 

* Maximální denní osmihodinový průměr koncentrací 
 

 
Provozem parkoviště u obchodního centra se v jeho blízkosti a v blízkosti příjezdových 
komunikací sice zvýší imisní koncentrace znečišťujících látek, toto navýšení však bude 
nepatrné a prakticky nepostřehnutelné. Případný provoz lokálního vytápění plynovým kotlem 
se projeví zejména západně od plánovaného areálu (ul. Vlasty Vlasákové a Bohumíra Četyni), 
výsledné imisní příspěvky koncentrací NO2  však i v tomto případě budou velmi nízké. 
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Imise PM10 
Maximální příspěvek denních koncentrací PM10 v celé lokalitě byl vypočten 0,024 µg/m3. Ve 
vybraných referenčních bodech u obytné zástavby se vypočtené hodnoty pohybují od 
0,004 µg/m3  do 0,014 µg/m3, což jsou proti imisnímu limitu a stávajícímu pozadí (50 µg/m3, 
resp. cca 43 µg/m3) zcela zanedbatelné přírůstky.  
Nejvyšší vypočtený příspěvek průměrných ročních koncentrací PM10 činí cca 0,0073 µg/m3. 
V porovnávaných profilech jsou vypočteny hodnoty imisních příspěvků menší než 
0,004 µg/m3, což se vůbec neprojeví na celkové imisní situaci. 

 
Imise NO2   
Maximální příspěvek hodinových koncentrací NO2 v celé lokalitě byl vypočten 0,93 µg/m3, 
přičemž maximum je vypočteno západně od posuzovaného areálu. V širším okolí je imisní 
příspěvek 0,4÷0,6 µg/m3, tj. méně než 0,5 % hodnoty imisního limitu, což je při stávajícím 
imisním pozadí zcela akceptovatelné. 
Maximální příspěvky průměrných ročních koncentrací NO2, způsobené navýšením dopravy a 
provozem spalovacích zdrojů, činí řádově setiny µg/m3, v relativním vyjádření řádově 
desetiny  promile  hodnoty stávajícího imisního pozadí.  
Navýšení krátkodobých i ročních koncentrací NO2 tedy bude minimální, bez vlivu na imisní 
situaci lokality.  
Pokud tedy uvažujeme se současným imisním pozadím NO2 přibližně 27 µg/m3, nedojde 
k překročení imisních limitů pro hodinové koncentrace NO2 (limit 200 µg/m3) ani pro roční 
koncentrace (40 µg/m3). 

 
Imise CO 
U CO je maximální vypočtená hodnota příspěvku 2,22 µg/m3  (při imisním limitu 
10 000 µg/m3), příspěvek osmihodinových koncentrací mimo areál byl vypočten v rozmezí 
cca 1 až 2 µg/m3.  
Při uvažovaném imisním pozadí cca  500 µg/m3 (roční průměr) tedy nebude překročen imisní 
limit pro CO (10 000 µg/m3). 

 
Imise benzenu 
Maximální příspěvek průměrné roční koncentrace benzenu byl vypočten 0,0017 µg/m3. Mimo 
obchodní areál jsou vypočteny roční koncentrace v řádu desetitisícin µg/m3, což je mizivá 
hodnota.    
Při uvažovaném imisním pozadí kolem 4 µg/m3 bude výsledná roční koncentrace benzenu 
v posuzované lokalitě v podstatě shodná se současnou situací a neočekáváme překročení 
imisního limitu vlivem provozu tohoto záměru. 

 
Provedeno bylo hodnocení vypočtených imisních koncentrací znečišťujících látek po 
výstavbě multifunkčního objektu v  Ostravě-Dubina. 
Na základě vypočtených imisních koncentrací znečišťujících látek lze konstatovat, že provoz 
obchodního domu se prakticky neprojeví na imisní situaci lokality, imisní limity 
nebudou vlivem provozu tohoto záměru překračovány. 
 
2. Odpadní vody  
 
Období výstavby 
V době výstavby mohou být očekávány odpadní vody pouze typu odpadních vod ze 
sociálního zařízení staveniště, tyto vody nejsou určujícím impaktem, sociální zařízení 
staveniště bude řešeno dodavatelem stavby stejným způsobem jako u obdobných staveb.  



 26 
 

 

  
Období provozu 
Splaškové odpadní vody. 
Produkce splaškových odp. vod odpovídá spotřebě vody pitné.  
 
Denní produkce spl. odp. vod celkem      Qd = 5,61 + 1,19 = 6,80 m3/den  
 
Roční produkce splaškových odp. vod celkem   Qr = 6,80 x 310 = 2 108,00 m3/rok  
 
Dešťové a splaškové odpadní vody budou napojeny na veřejnou jednotnou kanalizaci města.  
 
Dešťové vody.  
Bilance odpadních vod dešťových 
Odtok dešťových vod z navrhovaného areálu je stanoven součtem odtoku z jednotlivých 
ploch pro intenzitu návrhového deště 157 l/s.ha (t=15min., p=0,5).  
 
Plocha střech       0,1985 ha (ψ = 0,90) 
Plocha chodníků      0,0200 ha (ψ = 0,60) 
Plocha komunikací      0,2200 ha (ψ = 0,80) 
Plocha parkoviště      0,0870 ha (ψ = 0,80) 
Plocha zeleně       0,0600 ha (ψ = 0,05)  
 
Q15 = (0,1985x0,9 + 0,0200x0,60 + 0,2200x0,80 + 0,0870x0,80 + 0,0600x0,05) x 157 =  
  = 0,439 x 157      68,92 l/s  
 
V areálu se uvažuje s podtlakovým odvodněním střechy objektu, přičemž návrh kanalizační 
přípojky z objektu je stanoven pro odtok ze střechy 0,03 l/s.m2. Stanovenou hodnotu Q15 je 
tedy nutno upravit o skutečný odtok ze střechy pro intenzitu 300 l/s.ha.  
 
Skutečný odtok ze střechy   
Q15, STŘECHA = 0,1985 x 300     59,55 l/s  
 
Uvažovaný návrhový odtok dešťových vod z areálu bude:  
Q15,NÁVRH. = 68,92 – 0,1985 x 157 x 0,9 + 59,55  100,4 l/s 
   
Roční odtok dešťových vod je stanoven pro roční úhrn srážek 770 mm, celkovou 
odvodňovanou plochu 0,586 ha a odtokový součinitel 0,75 (stanoven váženým průměrem).  
 Qr = 5 860 x 0,77 x 0,75     3 384 m3/rok     
 
Dešťové vody s obsahem NEL.  
Dešťové vody z parkoviště a přilehlých komunikací (1 920 m2) budou před napojením na 
venkovní kanalizaci areálu napojeny na ORL. Na odtoku z ORL jsou garantovány hodnoty 
0,5 mg/l NEL.  Navržen je ORL s kapacitním průtokem do 30 l/s. Nátok na ORL :  
QORL = 0,192 x 0,8 x 157     24,1 l/s 
Tukové vody z přípraven řeznictví budou předčištěny v odlučovači tuku a napojeny rovněž do 
splaškové  kanalizace. 
Dodrženy budou hodnoty kanalizačního řádu pro stokovou soustavu města.  
 
 
3. Kategorizace odpadů 
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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.17 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
Odpady vznikající vlastní činností realizovaného záměru 
Tabulka č. 18 

Kód 
druhu 

odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 

Očekávané 
množství * 

(t/rok) 

Předpokládaný 
způsob 

zneškodnění 
02 02 02 Odpad  živočišných  tkání O 2,5 odborná firma 
02 02 03 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování O 2,6 odborná firma 
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02 03 04 Odpady ze zpracování zeleniny, ovoce, obilovin – 
suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

O 1,8 odborná firma 

02 05 01 Mlékárenské odpady – suroviny nevhodné ke 
spotřebě nebo zpracování 

O 1 odborná firma 

02 06 01 Odpady z pekárenských výrobků – suroviny 
nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

O 0,2 odborná firma 

02 07 04 Kosmetické přípravky po záruční době – suroviny 
nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 

O 0,01 odborná firma 

13 01 05 Nechlorované emulze  N 0,02 odborná firma 
13 02 05 Nechlorované minerální motorové, převodové a 

mazací oleje 
N 0,01 odborná firma 

13 05 02 Kaly z odlučovačů oleje N 0,19 odborná firma 
13 05 03 Kaly z lapáků nečistot N 0,25 odborná firma 
15 01 01  Papírové a lepenkové obaly O 10 Výkup 
15 01 02 Plastové obaly O 3 výkup, odbor. 

firma 
15 01 03 Dřevěné obaly O 4 výkup, odbor. 

firma 
15 01 04 Kovové obaly O 0,5 Výkup 
15 01 05 Kompozitní obaly O 0,2 odborná firma 
15 01 06 Směsné obaly O 0,1 odborná firma 
20 01 08 Bologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven  O 0,01 odborná firma 
20 01 01 Papír a lepenka O 5 Výkup 
20 01 02 Sklo O 0,2 Výkup 
20 01 39 Plasty O 0,8 odborná firma 
20 01 25 Jedlý olej  a tuk O 0,05 odborná firma 
20 01 26 Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 N 0,01 odborná firma 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad  O 0,5 odborná firma 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 55 odborná firma 
20 03 03 Uliční smetky O 0,45 odborná firma 
20 01 21 Zářivky a/nebo ostatní odpad s obsahem rtuti N 0,01 odborná firma 

* odborný odhad množství dle obdobných zařízení 
 
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.   
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Možnost vzniku havárie s negativním dopadem na ovzduší a klima, vodu, půdu, geologické 
podmínky a zdraví obyvatel vycházející z dopravy používané v rámci stavebních prací lze 
technickými opatřeními omezit na minimum.  
Problémy by mohly nastat při nesprávném nakládání s odpady, při nedodržení protipožárních 
opatření, při havárii vozidel na přilehlých komunikacích v rámci stavby. Případný únik 
motorového oleje, nafty či benzinu bude eliminován pravidelnou kontrolou technického stavu 
a pravidelnou údržbou vozidel a stavebních mechanismů v průběhu vlastní stavby. 
 
Možnost vzniku havárií může souviset  s:  

- úniky látek  
- 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.  
 
Komplexní posouzení požárního nebezpečí podle odst. 1 § 6 zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, bude u posuzovaného objektu provedeno 
v rámci zpracování dalšího stupně projektové dokumentace. Součástí této dokumentace bude 
rovněž zhodnocení možnosti likvidace požáru. Objekt bude navržen s ohledem na stanovení 
požárního rizika a požadovaný stupeň požární bezpečnosti. Stavební konstrukce budou 
navrženy s požadovanou požární odolností.  
 
Stručný popis koncepce požární bezpečnosti z hlediska předpokládaného stavebního řešení a 
způsobu využití stavby: 
1. řešení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 
2. řešení evakuace osob  
3. navržení zdrojů požární vody, popřípadě jiných hasebních látek 
4. vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními 
5. řešení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku, 
6. zabezpečení stavby či území stavbou požární ochrany, pokud to odůvodňují požadavky na 
záchranné a likvidační práce nebo ochranu obyvatelstva 
 
 
Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání.  
Při stavebních pracích je nutno respektovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591 ze 
dne 12. prosince 2006 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. Při provozu stavby musí zaměstnavatel respektovat zásady stanovené 
vyhláškou 309/2006.  
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5. Hluk 
 
Pro stavbu „Obchodní dům Ostrava Dubina“ v Ostravě Dubině je zpracována pro 
zpracovatele projektu hluková studie jako podklad pro hodnocení vlivu hluku z provozu 
stavby na zdraví obyvatel. Provedeno je posouzení hlukového příspěvku provozu na  nejbližší  
chráněné prostory v závislosti na době provozu hlukových zdrojů, součástí hlukové zátěže je 
rovněž  hluk ze zásobování a případné manipulace s výrobky ve venkovním prostoru. 
 
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 
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 
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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.19 
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 
Vymezení požadavků nejvyšších přípustných hladin hluku v zájmovém území – doprava. 
Stanovení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku vychází ze základní hladiny hluku 
LAZ = 50 dB(A) a korekcí přihlížejících k místním podmínkám a denní době. Podle nařízení 
vlády č.148/2006 Sb. platí korekce pro základní hladinu 50 dB(A) pro stanovení hodnot hluku 
ve venkovním prostoru následující: 
Tabulka č.20 

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

-5 0 +5 +15 

Chráněný venkovní 
prostor  lůžkových 
zdravotnických 
zařízení včetně lázní 

0 0 +5 +15 

Chráněný venkovní 
prostor ostatních 
staveb a chráněný 
ostatní venkovní 
prostor 

0 +5 +10 +20 

 

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

2) Použije se pro hluk z pozemní dopravy na pozemních komunikacích s výjimkou účelových komunikací, a 
drahách. 
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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 dopravy na pozem.komunikacích   Den    LAeq = 55 dB    Noc    LAeq = 45 dB 
Hluk z dopravy na hlavních pozem.komunikacích 
Kde hluk je převažující     Den    LAeq = 60 dB    Noc    LAeq = 50 dB 
Hluk z provozoven                                     Den    LAeq = 50 dB    Noc    LAeq = 40 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 zátěž v předmětném území byla stanovena na základě počítačového modelu. Ve 
zvolených referenčních bodech byly vypočteny očekávané hodnoty výhledového hlukového 
zatížení pro provoz sledovaného objektu. 
 
Hluková zátěž v předmětném území byla stanovena na základě podrobného počítačového 
modelu. Ve zvolených referenčních bodech byly vypočteny očekávané hodnoty výhledového 
hlukového zatížení pro nový stav vzniklý realizací připravovaného záměru v území. 
Vlastní výpočty a grafické znázornění jsou zpracovány pomocí výpočetního programu 
HLUK+pásma (JsSoft Praha). Algoritmus výpočtu vychází z  metodických pokynů.  
Výpočtové body byly voleny 2 m od fasády objektů situovaných v předmětném území. 
Program rozšířený na H+ pásma – verze 8.1. 
Byly vypočteny průběhy izofon v  pětidecibelových  odstupech dB(A). Izofony jsou 
zobrazeny v grafickém výstupu uvedeném v další části této studie. 
Při výpočtu bylo provedeno zhodnocení míry ovlivnění realizací záměru zejména s ohledem 
na dosah velikosti hluku nad úroveň přípustných hodnot v území.   
 
Hluk v lokalitě je možné rozdělit do následujících časových úseků: 

- hluk v době výstavby 
- hluk ve venkovním prostředí v době provozu posuzovaného objektu hluk ve 

venkovním prostředí v době provozu posuzovaného objektu zahrnující  hluk z 
provozu dopravních systémů  

 
Stavební práce 
Způsob (množství, kvalitativní a kvantitativní složení) nasazení stavebních mechanismů 
v území bude záviset na dodavatelské stavební firmě, tento vliv bude sledován v omezenou 
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dobu, pouze po dobu stavby. Každá stavební činnost má na danou lokalitu vliv, v předmětném 
případě je možné konstatovat, že doba stavby bude omezená.   
V průběhu stavebních prací lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem ze 
stavebních strojů, zvláště při provádění zemních prací. Tyto činnosti  jsou prováděny téměř 
výhradně v denní době. Nepředpokládá se stavební činnost v noční době, ve dnech 
pracovního klidu a o svátcích. Při výstavbě bude užita řada strojů, které většinou patří k 
významným zdrojům hluku. Dle způsobu šíření hluku do okolí se bude jednat o zdroje liniové 
(např. doprava zeminy, stavebních materiálů) a bodové (např. míchače, kompresory, vrtné 
soupravy apod.). Předpokládá se výskyt následujících zdrojů hluku: 
 
Stroje a zařízení používané během výstavby – odhad 
Tabulka č.21 
Typ prací Název stroje Počet kusů Akustické parametry 

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

Bourací práce 

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

Stavební 

Nákladní automobily 4/hod LpA,10 = 89 dB 

 
Provoz  
 
Doprava 
Předpokládaný dopravní provoz a jeho rozčlenění vychází z počtu parkovacích míst. Při 
maximální hodinové zátěži jsou použity dopravní intenzity dle údajů dopravních intenzit 
uvedených na straně 16 tohoto oznámení.  
 
Stacionární zdroje 
Kromě dopravních charakteristik v předmětném území byly použity údaje použití 
vzduchotechnických stacionárních zdrojů hluku. Podrobně budou vzduchotechnická zařízení 
řešena v rámci projektové dokumentace (Dokumentace pro stavební povolení DSP). 
V této fázi projektu nejsou jednotlivá zařízení ještě konkretizována a nejsou tedy k dispozici 
akustické údaje potřebné pro přesné výpočtové hodnocení. Je však uvažováno u zařízení VZT 
s instalací tlumičů hluku na koncových větvích. Pro posouzení příspěvku hluku jsou použita 
vzduchotechnická zařízení, která je možno pro uvedený záměr využít s hodnotou 57 dB v 1 m 
od zdroje (vycházejí z údajů obdobných zařízení).   
Hluková studie vymezuje  referenční body nejbližší obytné zástavby. Nejblíže situovaná 
zástavba je na ulici Alberta Kučery severovýchodně od zájmového území.  
V zájmové lokalitě byly vytipovány kontrolní (referenční) body (objekty ochrany a chráněný 
venkovní prostor). Výpočtové body jsou zvoleny u nejbližší obytné zástavby:  
 
Tabulka č.22 

Označení  Vymezení Výška 
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1  P.č. 1500 5 m 

2 P.č. 1500 20 m 

3 P.č.2076 5 m 

4 P.č. 1307 5 m 

5 p.č. 1307 20 m 

 
Vymezení referenčních bodů 

 
 
  
 
Výsledky výpočtu 
 
Vyhodnocení hluku ze stavební činnosti – hluk z výstavby 
Stavební práce budou probíhat pouze v omezeném časovém období – stavba bude řešena po 
omezenou dobu realizace.    
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V rámci uvedené stavební činnosti při součtu všech stavebních prací bude hluková zátěž ve 
venkovním chráněném prostoru okolí stavby při součtu vymezených stavebních prací: 
Tabulka č.23 

                          Hluk v době výstavby – stavební  
práce 

 
 

Kontrolní bod Přípustná hodnota Zjištěná hodnota 
 Den Den 
 LAeq dB(A) LAeq dB(A) 
1 65 56,1 
2 65 61,1 
3 65 57,6 
4 65 61,3 
5 65 62,1 

Nejistota výpočtu + 1,2 dB 
 

Při prováděných zemních či stavebních pracích během výstavby bude zpracován plán 
organizace nasazení strojů. Je nutno dbát na důslednou kontrolu stavu strojů, jejich seřízení, 
vypínání při pracovních přestávkách a snižování počtu vozidel jejich vytížením. Také je nutno 
dbát na omezení doby nasazení hlučných mechanismů a jejich méně častější využití. 

Za podmínky respektování těchto požadavků lze očekávat splnění příslušných hygienických 
limitů (LAeq = 65 dB v době od 700 do 2100 hod).  
Hodnoty chráněného venkovního prostoru vykazují nepřekročení přípustných hodnot dle 
platné legislativy. Pokud hodnoty chráněného venkovního prostoru jsou splněny, hodnoty 
uvnitř chráněných objektů budou rovněž dodrženy. 
 
Hluk z výstavby prokazuje přípustné hodnoty akustického tlaku ve venkovním chráněném 
prostoru okolí stavby ze stavebních prací s ohledem na  údaje uvedené v 10 m pro jednotlivá 
strojní zařízení. 
Ve venkovním chráněném prostoru (hranice parcel chráněných objektů) a u chráněných 
objektů nebude přípustná hodnota hlukové zátěže v době stavby překračovat přípustné 
hodnoty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hluk ve venkovním prostředí v době provozu posuzovaného objektu zahrnující  hluk z 
provozu stavby obchodního centra v Ostravě Dubině   
Tabulka č.24 

Limit  Limit  Zjišt ěná hodnota 
Den Noc Den Noc – stacionární 

zdroje 

 
Bod 

 LAeq dB  LAeq dB LAeq dB LAeq dB 
1 50 40 41,1 18,3 



 36 
 

 

2 50 40 46,1 19,6 
3 50 40 42,6 17,9 
4 50 40 46,3 19,4 
5 50 40 47,1 20,2 

Nejistota výpočtu + 1,2 dB 

Přípustnou hodnotou pro hluk z provozu prodejen je pro den LAeq = 50 dB, pro noc 40 dB. 

 
 
GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IZOFON  PROVOZ OBCHODNÍHO CENTRA - DEN 
 

 
 
 
 
 
Pro chráněný venkovní prostor chráněných objektů jsou zjištěny hodnoty hlukové zátěže 
z provozu obchodního centra a souvisejícího provozu na parkovišti a  zásobování.  
Jak je patrno z výsledků, nebude vlastní provoz negativně ovlivňovat okolí a nejvyšší 
přípustné hodnoty dle nařízení vlády č.148/2006, o ochraně  zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. 
 
Provoz obchodního centra a veřejné dopravy  
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Zahrnuje dopravu související s provozem obchodního centra. 
Pro výpočet modelu byl použit odhad intenzity dopravy osobních vozidel ve výši 800 
osobních vozidel/den.  
Ve špičkovou hodinu je ve výpočtu uvažováno s příjezdem a odjezdem celkem 80 vozidel (tj. 
1/10 předpokládané celodenní intenzity), z toho 50 % vozidel přijede či odjede ve směru 
k ulici Horní (směr sever), 25 % k ulici Jaromíra Matuška a 25 % západním směrem přes 
most přes ulici Horní.  
Současně je pro účely zásobování předpokládán příjezd, resp. odjezd dvou lehkých a jednoho 
těžkého nákladního vozidla za hodinu.  
Tabulka č.25 

Den Bod 

LAeq dB 
1 46,8 

2 51,0 
3 47,9 
4 51,8 
5 52,3 

   Nejistota výpočtu + 1,2 dB 

Pro možnost porovnání stávajícího stavu a nového stavu po realizaci OBI Marketu je 
vymezena stávající hodnota v chráněném prostoru chráněných objektů: 

Tabulka č.26 
Den Bod 

LAeq dB 
1 46,6 
2 50,6 
3 47,5 
4 51,5 
5 52,1 

   Nejistota výpočtu + 1,2 dB 
 
Závěr 
Hluková situace ve venkovním prostoru byla vyhodnocena modelovým výpočtem 
ekvivalentních hladin hluku. Pro výpočet byla použita metodika výpočtů s uplatněním 
programu HLUK+ ve verzi 8,1 (RNDr. Liberko). 
Sledována byla hluková zátěž zahrnující provoz obchodního centra a samostatně zátěž 
zahrnující provoz obchodního centra  současně s veřejnou dopravou související s danou 
lokalitou. Do hlukové zátěže není zahrnuta doprava na ulici Horní, která je dominantním 
zdrojem hlukové zátěže v území (automobilová doprava , tramvajová doprava. 
Referenční body chráněných objektů (chráněný venkovní prostor chráněných objektů byly 
zvoleny ve směru k navrhované stavbě multifunkčního objektu.  
V zájmovém území nezhorší provoz nového objektu neúměrně stávající hlukovou zátěž 
vzhledem k chráněnému venkovnímu prostředí chráněných objektů.  
 
Na základě zjištěných hodnot je možné konstatovat, že provozem navrhované stavby na 
základě uplatněných hodnot hlukové zátěže  (doprava a stacionární zdroje v objektu) budou  
dodrženy limity hluku pro chráněné objekty dle nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, tj. pro den 50 dB a pro noc 40 dB. Provoz 
obchodního centra nebude hlukovou zátěží překračovat v místech s chráněnými objekty 
v chráněném venkovním prostoru.  
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Stávající hluková zátěž  při sledování hlukové zátěže provozu obchodního centra včetně 
veřejné dopravy nebude znamenat navýšení stávající hlukové zátěže (maximální nárůst o 0,2 
až 0,4 dB je nezaznamenatelný). 
Po realizaci záměru v území může být tento předpoklad ověřen po ustálení dopravních 
charakteristik měřením.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  „Obchodní dům Ostrava Dubina“ je 
územím zástavby městské části Ostrava Jih.  
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Předmětem stavby je nová stavba obchodního domu a administrativy. V přízemí budou dvě 
velkoplošné prodejny, z nichž jedna je určena k maloobchodnímu prodeji spotřebního zboží a 
druhá k převážně prodeji potravin. V úrovni přízemí přiléhá k prodejně potravin menší 
samostatná provozovna určená k prodeji masných výrobků. V prvním patře jsou navrženy 
menší obchodní jednotky určené k maloobchodnímu prodeji spotřebního zboží a ve druhém 
patře jsou navrženy prostory určené ke komerčnímu využití typu kanceláře. 
Podle územního plánu města Ostravy se pozemky, na nichž je umístění stavby obchodního 
domu navrženo, nacházejí v v ploše s funkčním využitím „Jádrové území“. Ve smyslu 
regulativů funkčního a prostorového uspořádání území Územního plánu města Ostravy je 
umístění tohoto druhu stavby řazeno do kategorie „vhodné“. 
 
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 realizován záměr výstavby parkovacího objektu, neobsahuje 
přírodní zdroje, jejichž kvalita a schopnost regenerace z toho důvodu nesmí být negativně 
ovlivněna.  
 
Mezi přírodní zdroje v dotčeném území patří: 
• půdní fond  

Během realizace záměru nedojde k záborům zemědělské půdy.  
Půda určená k plnění funkce lesa nebude dotčena. 
 
• vodní zdroje,  voda 
V prostoru se nenachází vodní zdroje.  
 
• surovinové zdroje  
Záměr leží v oblasti surovinových zdrojů – CHLÚ české části Hornoslezské pánve. V této 
oblasti není podle definice pravděpodobná těžba černého uhlí klasickými metodami. Z tohoto 
důvodu není nutno stanovovat zvláštní opatření proti účinkům poddolování. 
 
Realizací stavby  nebude narušena kvalita a schopnost regenerace území.  
 
 
1.3 Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností   
 
- na územní systémy ekologické stability 
Územní systémy ekologické stability dle Generelu lokálního systému ekologické stability pro 
k.ú.Dubina u Ostravy jsou zahrnuty v územně plánovací dokumentaci města. Územní systém 
ekologické stability je tvořen soustavou biocenter vzájemně propojených biokoridory. 
Principiálně je rozlišován územní systém ekologické stability na třech měřítkových úrovních - 
nadregionální, regionální a lokální ÚSES. Návrh lokálních územních systémů ekologické 
stability pro zájmové území byl zpracován v rámci Územního plánu města Ostravy, tento byl 
schválen usnesením zastupitelstva  města č. 778/M 5.10.1994.   
Zájmové území pro stavbu je situováno mimo prvky územních systém ekologické stability.  
 
- na zvláště chráněná území 
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Stavba se nenachází ve zvláště chráněném území ve smyslu zák. ČNR č. 114/92 o ochraně 
přírody a krajiny.  
 
- 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. 
Realizace předloženého záměru nebude mít významný vliv (přímý ani dálkový) na evropsky 
významné lokality vyhlášené nařízením vlády č. 132/2005 Sb., ani na ptačí oblasti. 
 
- 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 ani prvek jmenovaný 
zák.č.114/1992 Sb.  
 
- na území historického, kulturního nebo archeologického významu 
Zájmové území je mimo území historického, kulturního nebo archeologického významu, 
nenalézají se zde objekty uvedeného významu. 
 
Z hlediska vazeb na nejbližší okolí plánované přístavby je možno říci, že na území města 
Ostravy se nalézají historicky cenné objekty zapsané v ústředním seznamu kulturních 
památek.  
Podrobný výčet zde není uveden, neboť žádná z  památek není v bezprostřední blízkosti 
zájmového území. 
 
- na území hustě zalidněná  
Navrhovaná stavba je situována v území, kde bezprostředně navazuje ve směru 
severovýchodním vícepodlažní panelové domy na ulici Alberta Kučery. Možnost ovlivnění 
byla prověřena hlukovou a rozptylovou studií. Jedná se o území, v němž dům nábytku je 
v provozu. 
  
- na území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží) 
Zájmová lokalita je situována na území, které neznamená zátěž nad únosnou míru vzhledem 
k typu využití ve stávající lokalitě.  
 
2.  Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které 
budou pravděpodobně významně ovlivněny  
 
Při přípravě stavby „Obchodní dům Ostrava Dubina“ byly sledovány následující složky 
životního prostředí, které by mohly být ovlivněny: 
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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 a z hlediska 
časového rozložení záměru (po dobu stavby a v době po ukončení realizace stavby. 
 
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 
Posuzovaný záměr bude realizován v oblasti mírně teplé MT 10, s dlouhým, teplým a mírně 
suchým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem a podzimem a s krátkou 
zimou, mírně teplou a velmi suchou s krátkým trváním sněhové pokrývky. 
 
Počet letních dnů      40 – 50 
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 oC a více  140 – 160 
Počet mrazových dnů     110 – 130 
Počet ledových dnů      30 – 40 
Průměrná teplota v lednu     -2 až -3 oC 
Průměrná teplota v červenci     17 - 18 oC 
Průměrná teplota v dubnu     7 – 8 oC 
Průměrná teplota v říjnu     7 – 8 oC 
Průměrné roční srážky     746 mm 
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více  100 – 120 
Srážkový úhrn ve vegetačním období   400 - 450 mm 
Srážkový úhrn ve zimním období    200 - 250 mm 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou    50 – 60 
Počet dnů zamračených     120 – 150 
Počet dnů jasných      40 – 50 
 
Teplotní a srážková charakteristika lokality vycházející z dlouhodobých měření (1901- 
1950) je uvedena v následující tabulce: 
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Teplotní a srážková charakteristika 
Tabulka č.27 
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
oC -2,2 -1,1 2,9 7,8 13,1 16,0 17,9 17,0 13,4 8,4 3,4 -0,1 
mm 25 23 33 45 73 78 97 85 57 51 41 32 
 
 
Průměr za období rok duben-září   oC 8 14,2 
mm srážek       640 435 
Nejdeštivějším měsícem je červenec, srážkově nejchudším měsícem je únor. 
 
Větrná růžice 
Stabilitní větrná růžice Rychlostní větrná růžice 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabulka hodnot větrné růžice 

Tabulka č.28 
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Ovzduší a klima předmětného území nebude negativně ovlivněno nad únosnou mez, jak je 
uvedeno již výše. Nedojde k navýšení dopravy, ubude  pojíždění s potřebou hledání možného 
parkovacího místa, v rámci parkovacího objektu již nebude docházet k pojíždění vozidel, ale 
parkování bude prováděno technickým zařízením pracujícím bez produkce emisí.  
Záměr je možné považovat pro dané území za únosný.  
 
Posuzovaná oblast, která je v působnosti Stavebního úřadu Úřadu městského obvodu Ostrava-
Jih, je uvedena ve Věstníku MŽP č. 2/2009 jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší 
(OZKO). Jsou zde překračovány imisní limity PM10 pro ochranu zdraví lidí (roční průměr na 
39,3 % území, denní průměr na 100 % území), na 16 % území imisní limit benzenu, na 4,5 % 
území imisní limit pro NO2 (roční průměr), dále je překročena hodnota cílového imisního 
limitu pro benzo(a)pyren (100 % území) a arsen (62,4 % území). 
 
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.  
 
Rozptylová studie imisní situace umožňuje posoudit vliv stavby „Obchodní dům Ostrava 
Dubina“, po realizaci, na okolí z pohledu ochrany zdraví lidí.. 
Provozem parkoviště u obchodního centra se v jeho blízkosti a v blízkosti příjezdových 
komunikací sice zvýší imisní koncentrace znečišťujících látek, toto navýšení však bude 
nepatrné a prakticky nepostřehnutelné. Případný provoz lokálního vytápění plynovým kotlem 
se projeví zejména západně od plánovaného areálu (ul. Vlasty Vlasákové a Bohumíra Četyni), 
výsledné imisní příspěvky koncentrací NO2  však i v tomto případě budou velmi nízké. 
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2.3 Voda  
                                                                              
Vlastní etapa výstavby nepředstavuje významnější riziko ohrožení kvality vod v případě 
respektování dobrého stavu techniky používané při výstavbě.  
 
Pro eliminaci rizika (kvalitativní podmínky vod) během provádění stavebních prací jsou 
navržena následující  opatření: 
- všechny mechanismy, které se budou pohybovat na  staveništi, musí být v dokonalém 

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

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

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

 
V době provozu bude nakládání s vodami řešeno opatřeními, která jsou předmětem řešení 
projektu – zabezpečení vody, režim nakládání s vodou.   
 
Veškeré splaškové 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                                                                                    
 
Zemědělská půda nebude záměrem stavby dotčena, parkovací objekt bude umístěn na 
pozemcích v kultuře ostatní plocha. 
Horninové prostředí a přírodní zdroje nebudou záměrem souvisejícím se stavbou ovlivněny. 
 
 
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.  
 
 
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. 
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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.  
Záměr bude lokálně znamenat zásah do vzhledu stávajícího systému, stávající plocha bez 
staveb bude nahrazena novou stavbou obchodního objektu. Tato stavba je navržena s ohledem 
na navazující stavby. Výškově nebude znamenat v území významný vliv. Stavba je navržena 
v moderním, netradičním řešení. 
 
Tento stav ukazují i následující snímky: 
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Stavba je navržena s ohledem na okolní prostory a stavební objekty se zohledněním 
dopravních charakteristik území. 
Kontakt záměru s obytnou zástavbou obce pohledově území neznehodnotí vzhledem 
k umístění záměru a typu řešení celého území. Estetická kvalita území nebude záměrem 
narušena. 
 
 
2.7 Hmotný majetek a kulturní památky                                                       
 
Nebudou negativně ovlivněny. Realizací záměru nedojde k ovlivnění hmotného majetku nebo 
kulturních památek. 
 
 
 
2.8 Hodnocení 
 
Řešení hlavních problémových okruhů 

Tabulka č.29 
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 
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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. 
 
 
Vliv výstavby a provozu stavby  na ekosystémy, jejich složky a funkce. 

Tabulka č.30 

Vlivy  Typ ovlivnění Odhad významnosti vlivu 

Emise z dopravy při 
výstavbě 

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

Prach a hluk při 
výstavbě 

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

Vliv na jakost 
povrchové vody 

přímé minimální nepříznivý vliv  

Půda  nepřímé nedojde k záboru zemědělského půdního fondu  ani půdy 
určené k plnění funkce lesa 

Vliv na flóru a faunu 
v době stavby 

nebude plocha určena pro stavbu je bez zeleně 

Vliv na krajinný ráz přímé minimální nepříznivý vliv 

Vliv na flóru a faunu 
v době provozu 

nepřímé minimální nepříznivý vliv imisí v okolí  

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

(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti) 
 
Zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky 
Základní kriteria pro posouzení míry nebo možnosti ovlivnění této skutečnosti jsou 
dokladována v tomto oznámení. Posouzení vlivu záměru 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 a zahájení provozu obchodního domu nebude ovzduší znečištěno 
nad  přípustnou úroveň. 
Provozem parkoviště u obchodního centra se v jeho blízkosti a v blízkosti příjezdových 
komunikací sice zvýší imisní koncentrace znečišťujících látek, toto navýšení však bude 
nepatrné a prakticky nepostřehnutelné. Případný provoz lokálního vytápění plynovým kotlem 
se projeví zejména západně od plánovaného areálu (ul. Vlasty Vlasákové a Bohumíra Četyni), 
výsledné imisní příspěvky koncentrací NO2  však i v tomto případě budou velmi nízké. 
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Hodnoty průměrných hodinových a průměrných denních koncentrací vyjadřují maximální 
možnou imisní zátěž příslušného referenčního bodu, vypočtené hodnoty denních koncentrací 
mají význam maximálních průměrných denních koncentrací, pokud by podmínky, za kterých 
mohou nastat, trvaly celý den. Proto lze hodnotit vypočtené hodnoty denních koncentrací jako 
velmi nadsazené a prakticky nedosažitelné. Pravděpodobnou imisní zátěž lokality z daných 
zdrojů znečištění popisují spíše průměrné roční koncentrace znečišťujících látek. 
Provozem parkoviště u obchodního centra se v jeho blízkosti a v blízkosti příjezdových 
komunikací sice zvýší imisní koncentrace znečišťujících látek, toto navýšení však bude 
nepatrné a prakticky nepostřehnutelné. Případný provoz lokálního vytápění plynovým kotlem 
se projeví zejména západně od plánovaného areálu (ul. Vlasty Vlasákové a Bohumíra Četyni), 
výsledné imisní příspěvky koncentrací NO2  však i v tomto případě budou velmi nízké. 
 
Imise PM10 
Maximální příspěvek denních koncentrací PM10 v celé lokalitě byl vypočten 0,024 µg/m3. Ve 
vybraných referenčních bodech u obytné zástavby se vypočtené hodnoty pohybují od 
0,004 µg/m3  do 0,014 µg/m3, což jsou proti imisnímu limitu a stávajícímu pozadí (50 µg/m3, 
resp. cca 43 µg/m3) zcela zanedbatelné přírůstky.  
Nejvyšší vypočtený příspěvek průměrných ročních koncentrací PM10 činí cca 0,0073 µg/m3. 
V porovnávaných profilech jsou vypočteny hodnoty imisních příspěvků menší než 
0,004 µg/m3, což se vůbec neprojeví na celkové imisní situaci. 

 
Imise NO2   
Maximální příspěvek hodinových koncentrací NO2 v celé lokalitě byl vypočten 0,93 µg/m3, 
přičemž maximum je vypočteno západně od posuzovaného areálu. V širším okolí je imisní 
příspěvek 0,4÷0,6 µg/m3, tj. méně než 0,5 % hodnoty imisního limitu, což je při stávajícím 
imisním pozadí zcela akceptovatelné. 
Maximální příspěvky průměrných ročních koncentrací NO2, způsobené navýšením dopravy a 
provozem spalovacích zdrojů, činí řádově setiny µg/m3, v relativním vyjádření řádově 
desetiny  promile  hodnoty stávajícího imisního pozadí.  
Navýšení krátkodobých i ročních koncentrací NO2 tedy bude minimální, bez vlivu na imisní 
situaci lokality.  
Pokud tedy uvažujeme se současným imisním pozadím NO2 přibližně 27 µg/m3, nedojde 
k překročení imisních limitů pro hodinové koncentrace NO2 (limit 200 µg/m3) ani pro roční 
koncentrace (40 µg/m3). 

 
Imise CO 
U CO je maximální vypočtená hodnota příspěvku 2,22 µg/m3  (při imisním limitu 
10 000 µg/m3), příspěvek osmihodinových koncentrací mimo areál byl vypočten v rozmezí 
cca 1 až 2 µg/m3.  
Při uvažovaném imisním pozadí cca  500 µg/m3 (roční průměr) tedy nebude překročen imisní 
limit pro CO (10 000 µg/m3). 

 
Imise benzenu 
Maximální příspěvek průměrné roční koncentrace benzenu byl vypočten 0,0017 µg/m3. Mimo 
obchodní areál jsou vypočteny roční koncentrace v řádu desetitisícin µg/m3, což je mizivá 
hodnota.    
Při uvažovaném imisním pozadí kolem 4 µg/m3 bude výsledná roční koncentrace benzenu 
v posuzované lokalitě v podstatě shodná se současnou situací a neočekáváme překročení 
imisního limitu vlivem provozu tohoto záměru. 
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Provedeno bylo hodnocení vypočtených imisních koncentrací znečišťujících látek po 
výstavbě multifunkčního objektu v  Ostravě-Dubina. 
 
Na základě vypočtených imisních koncentrací znečišťujících látek zpracovatel rozptylové 
studie uvádí, že lze konstatovat, že provoz obchodního domu se prakticky neprojeví na 
imisní situaci lokality, imisní limity nebudou vlivem provozu tohoto záměru 
překračovány. 
 
Vliv hlukové zátěže  
Zpracováno bylo hlukové posouzení předmětného území. Chráněné objekty (objekty bydlení) 
a chráněný venkovní prostor objektů včetně ostatního chráněného prostoru nebude ovlivněn 
nad přípustnou úroveň. 
Stanoven byl hlukový příspěvek provozu obchodního domu v Ostravě Dubině. Pro 
chráněný venkovní prostor nejblíže situovaných chráněných objektů (bytových domů). 
Jak je patrno z výsledků hlukové studie, nebude vlastní provoz objektu negativně ovlivňovat 
okolí a nejvyšší přípustné hodnoty dle nařízení vlády č.148/2006, o ochraně  zdraví před 
nepříznivými účinky hluku budou dodrženy.  
Sledována byla rovněž hluková zátěž zahrnující provoz obchodního objektu včetně veřejné 
dopravy. Hodnoty hlukové zátěže nebudou překračovat přípustné hodnoty dle nařízení vlády 
č.148/2006, o ochraně  zdraví před nepříznivými účinky hluku.  
Průkaznost tohoto konstatování může být ověřena měřením hlučnosti v případě negativních 
ohlasů ze strany obyvatel.   
 
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 bude možná bez nadměrného ovlivnění nejbližších 
antropogenních systémů. 
Při použití navrhovaných opatření nebude antropogenní zóna významně dotčena nad únosnou 
míru.  
 
Sociální, ekonomické důsledky 
Vlastní realizace záměru nemá pro obyvatelstvo nadměrně negativní vliv v uvedených 
oblastech. Stavba nebude znamenat pro obyvatelstvo 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. Stavba 
bude probíhat po omezenou dobu. 
 
 
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 neprojeví. Realizace stavby řeší 
stávající a předpokládaný negativní stav v území. Vlivy na zdraví obyvatelstva budou 
v souladu s požadavky platné legislativy. 
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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 spojené s návozem stavebního materiálu budou  správnou 
organizací stavby eliminovány. 
 
� 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. 
 
� Dešťové vody z parkoviště a přilehlých komunikací budou před napojením na venkovní 
kanalizaci areálu napojeny na ORL, na odtoku z ORL jsou garantovány hodnoty 0,5 mg/l 
NEL  
 
� Tukové vody z přípraven řeznictví budou předčištěny v odlučovači tuku a napojeny rovněž 
do splaškové  kanalizace. 
 
� Dodrženy budou hodnoty kanalizačního řádu pro stokovou soustavu města.  
 
� 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. 
 
� Provedeno bude měření hlučnosti po realizaci záměru v území. 
 
 
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 
podkladů poskytnutých zpracovatelem projektu (Ing. Jiří Zatloukal ,ALFAPROJEKT 
OLOMOUC, a.s., 05/2009). 
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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 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.  Varianta nulová by předpokládala 
nerealizaci navrhované stavby. Neumožňuje zabezpečení záměru investora vytvořit nový 
objekt prodejny zabezpečující  doplnění občanské vybavenosti v daném území.  
Variantu navrhovanou oznamovatelem je možné považovat za přijatelnou a je možno ji 
hodnotit jako vhodnou za předpokladu uplatnění všech doporučení a navrhovaných opatření.  
Minimalizace vlivu provozu prodejny je technicky realizovatelná a jsou vymezeny  parametry 
minimalizace možných impaktů.  
 
 
F. Doplňující údaje 
 
1. Mapová a jiná dokumentace, týkající se údajů v oznámení 
 
Oznámení je doplněno mapovou dokumentací: 
 
Situace širších vztahů, měřítko 1 : 10 000 
Obchodní dům Ostrava Dubina  

Celková situace stavby, měřítko 1 : 500 (zmenšeno) 
Situace 1.NP, schéma 
Situace 2.NP, schéma 
Situace 3.NP, schéma 

(Ing. Jiří Zatloukal, ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., 05/2009) 
 
Rozptylová studie „Obchodní dům Ostrava Dubina “, TESO spol. s r.o.,Ostrava, Rozptylová 
studie č.E/2536/2009, 05/2009 
 
 
2. Další podstatné informace oznamovatele 
 
Oznamovatel všechny známé informace o předmětném záměru uvedl ve výše zpracovaném 
oznámení. 
 
 
G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru 
 
Předmětem stavby je nová stavba obchodního domu a administrativy v lokalitě Městského 
obvodu Ostrava – Jih. 
V přízemí (1.NP) jsou dvě velkoplošné prodejny (KIK a PENNY Market,), z nichž jedna je 
určena k maloobchodnímu prodeji spotřebního zboží (oděvy) a druhá k převážně prodeji 
potravin (typu supermarket). V úrovni přízemí přiléhá k prodejně potravin menší samostatná 
provozovna určená k prodeji masných výrobků (řeznictví). 
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V prvním patře (2.NP) jsou navrženy menší obchodní jednotky (každá cca 250m2) určené k 
maloobchodnímu prodeji spotřebního zboží resp. vzorkové prodejny. 
Ve druhém patře (3.NP) jsou navrženy prostory určené ke komerčnímu využití typu kanceláře 
ev. další vzorkové prodejny. 
Prodejna PENNY Market bude svým charakterem diskontní, pultový  i kombinovaný způsob 
prodeje hotových potravinářského a nepotravinářského zboží a předpokládané řešení stavby je 
realizované jako objekt pro větší nákupy. Prodejna umožní i drobnější nákupy obyvatelům 
nejbližšího okolí. Prodejna je řešena jako bezbariérová a umožňuje přístup tělesně postiženým 
občanům z parkoviště i po chodníku. 
Pozemky určené k výstavbě (k.ú. Dubina u Ostravy, p.č. 101/1, 101/31 a 101/45) se nachází v 
zastavěné části (intravilánu) obce. 
Podle územního plánu města Ostravy se pozemky, na nichž je umístění stavby obchodního 
domu navrženo, nacházejí v v ploše s funkčním využitím „Jádrové území“. Ve smyslu 
regulativů funkčního a prostorového uspořádání území Územního plánu města Ostravy je 
umístění tohoto druhu stavby řazeno do kategorie „vhodné“. 
Navrhovaná stavba se nachází na jižním okraji města s dobrým napojením jak na nadřazenou 
komunikační síť, tak zejména na prostředky hromadné dopravy osob – tramvajové linky 
MHD č. 1,3,10 a 17 vedené po třídě Horní.  
Umístění stavby zohledňuje orientaci pozemku zejména vůči přístupům na stávající 
komunikační plochy.  
Výška i základní objem novostavby nebudou potlačovat tvar stávajících okolních staveb. 
Návrh stavby rozvíjí nezastavěnou plochu podle potřeb více uživatelů a současně stávající 
okolní zástavby stejného charakteru.  
Novostavba bude napojena na stávající veřejný vodovod, jednotnou kanalizaci města, 
teplovod CZT nebo plynovými kotli a VZT jednotkami s celkovým výkonem cca  300 kW, 
distribuční rozvod nn a sítě elektronických komunikací.  
Odpadní dešťové vody se zpevněných ploch parkovišť budou svedeny přes odlučovač 
lehkých kapalin (OLK).  
Stávající rozvody veřejných inženýrských sítí budou zabezpečeny podle požadavků jejich 
správců, případně přeloženy, nové zpevněné plochy parkoviště osobních vozidel budou 
osvětleny venkovním osvětlením. 
 
Inženýrské sítě, zabezpečení energií 
Zásobování vodu bude zabezpečeno napojením na stávající vodovodní řad. V objektu budou 
produkovány pouze komunální splaškové odpadní vody a tukové vody, technologické vody 
nebudou provozem prodejny vznikat.  
Odvedení splaškových vod a dešťových vod bude zabezpečeno veřejnou kanalizací. Dešťové 
vody z parkoviště a přilehlých komunikací budou před napojením na venkovní kanalizaci 
areálu napojeny na ORL. Na odtoku z ORL jsou garantovány hodnoty 0,5 mg/l NEL.  
Navržen je ORL s kapacitním průtokem do 30 l/s. Tukové vody z přípraven řeznictví budou 
předčištěny v odlučovači tuku a napojeny rovněž do splaškové  kanalizace. Dodrženy budou 
hodnoty kanalizačního řádu pro stokovou soustavu města.  
 
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 je řešena přiměřeným způsobem s ohledem na okolní objekty, dopravní charakteristiky 
území a inženýrské sítě vedené předmětným územím a začlenění objektu přístavby  do území. 
Technické řešení je koncipováno účelně s optimalizací využití doprovodných ploch a 
dopravních  požadavků. Zabezpečena bude statická doprava. 
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H. Příloha 
 
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou 
územně plánovací dokumentací 
 
Magistrát města Ostravy, odbor stavebně správní,Územně plánovací informace č. 2/09, zn.: 
správ./ÚSŘ/1136/2009/Kov t 21.4.2009 
 
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. 
 
 
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 ”Obchodní dům Ostrava 
Dubina ”  je přijatelná a lze ji 

 

                                                           doporučit  

                                         k realizaci na navržené lokalitě. 
 
 
 
Oznámení bylo zpracováno: květen 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: 
 
TESO spol. s r.o.,Ostrava, Rozptylová studie č.E/2536/2009, 05/2009 
Ing. Jiří Zatloukal, ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., 05/2009 
 
 
 
 
 
 
Podpis zpracovatele oznámení:              …….…………………………. 
 
 
 



 54 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
 

 
Situace širších vztahů, měřítko 1 : 10 000 
Obchodní dům Ostrava Dubina  

Celková situace stavby, měřítko 1 : 500 (zmenšeno) 
Situace 1.NP, schéma 
Situace 2.NP, schéma 
Situace 3.NP, schéma 

(Ing. Jiří Zatloukal, ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., 05/2009) 
 
Rozptylová studie „Obchodní dům Ostrava Dubina “, TESO spol. s r.o.,Ostrava, Rozptylová 
studie č.E/2536/2009, 05/2009 
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H. Příloha 
 
 
 

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou 
územně plánovací dokumentací 
 
Magistrát města Ostravy, odbor stavebně správní,Územně plánovací informace č. 2/09, zn.: 
správ./ÚSŘ/1136/2009/Kov t 21.4.2009 
 
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. 


