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Úvod
Pro stavbu ”Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze” 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 (záměr zahrnuje úpravu parkoviště – současný stav 57 míst, nový stav 93 míst a nové
parkoviště 52 stání).
Situace umístění záměru

PARKOVIŠTĚ 52 STÁNÍ

PARKOVIŠTĚ 93 STÁNÍ
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IČ
DIČ

B. Údaje o záměru
I. Základní údaje
1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1
Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze
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
Úprava parkoviště
současný stav
nový stav

57 parkovacích míst
93 parkovacích míst
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Nové parkoviště
Celkem

52 stání
145 parkovacích stání

Zastavěná plocha přístřešku
Zastavěná plocha polyfunkčního domu
Rekonstrukce a výstavba komunikací

2 249,718 m2.
378 m2
3 585 m2

3. Umístění záměru
Kraj Moravskoslezský
Statutární město Ostrava
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Katastrální území Přívoz – p.č. 41/4, 42, 70/1, 70/2, 71, 181, 182, 192,
294, 400/4, 402/2, 402/3, 411, 450/1, 451/2, 623, 918/1, 918/2,
918/3,949/1, 952, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 2009/1, 2010
4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry (realizovanými,
připravovanými, uvažovanými)
Předmětem stavby je úprava stávajícího prostoru před budovou hlavního vlakového nádraží
v Ostravě. Řešené území je ohraničeno budovou policie, pošty a dalšími objekty.
K zájmovému území přináleží rovněž vzdálenější parkoviště na ul. Wattova.
Záměr zahrnuje opravu stávajícího přístřešku, rekultivace ploch před nádražní budovou,
úpravu kašny, stavbu rampy pro ZTP, mobiliář, polyfunkční dům s věží, úpravy komunikací a
prodloužení ulice Skladištní včetně smyčky autobusů. Součástí rekultivace ploch před
nádražní budovou bude úprava stávajícího parkoviště. Stávající parkoviště bude mít místo
stávajících 57 parkovacích míst po realizaci stavby 93 míst. Zbudována bude propojovací
komunikace do ulice Wattovy, nová autobusová točna a nové parkoviště s 52 parkovacími
stáními.
Zájmové území se nachází v současně zastavěném území města Ostrava, v katastrálním území
Přívoz. Staveniště celé akce je v prostoru před výpravní budovou hlavního vlakového nádraží
Ostrava, u stávajícího oplocení u kolejiště ČD, pokračuje podél budovy České pošty až ke
křižovatce ulic Wattová a Skladištní, kde končí na volném pozemku, dnes využívaném jako
parkovací plocha.
Území je napojeno na stávající komunikace, které budou rovněž předmětem celkové
estetizace přednádražního prostoru (souboru staveb).
Celkově se v rámci akce bude jednat o soubor samostatných objektů, které povedou k těmto
řešením a činnostem:
•

Oprava stávajícího přístřešku - bude představovat „odhalení“ stavby až na základní
ocelovou konstrukci, která bude vyspravena a nově vyztužena v oslabených a
zkorodovaných částech, následně bude nově obnovena v souvrství střechy a opatřena
nově navrženou celkovou kapotáží z hliníkových šablon (včetně nové elektroinstalace
podhledových svítidel a nezbytných tras elektrorozvodů napojených na trasu VO).
Zastavěná plocha přístřešku je 2 249,7 m2.
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•

Rekultivace ploch před nádražní budovou - znamenají zejména odstranění všech
stávajících povrchů a nahrazení novými (dlažba, živice a doplňky z betonu a nerezi),
vyspravení obrubníků, odvodnění všech ploch, úpravú parkoviště a jeho
odkanalizování, rekonstrukce trolejbusové smyčky ve smyslu úprav radiusů a obnovy
povrchů a realizace přeložek trakčních vedení.

•

Úprava kašny - vybourání objektu stávající kašny při zachování plastiky růžice a
zakomponování vodotrysků do upravených zpevněných ploch před výpravní budovou
směřujících k místu nově osazené růžice (do stejné pozice na úroveň dlažby).
Odvodnění bude realizováno prostřednictvím obnovené technologie ve stávajících
prostorách pod úrovní dlažby před výpravní budovou.

•

Rampy pro ZTP vzniknou jako betonový monoblok o zastavěné ploše 207,76m2
zrealizovaný na rozhraní schodiště před výpravní budovou. Tento objekt bude doplněn
o živičné pásy navazující na nejdůležitější pěší tahy.

•

Mobiliář - lavičky, odpadkové koše, zahrazovací sloupky, pítko, krycí mříže u stromů
a kolem růžice „kašny“, jízdenkové automaty, nové stanoviště dispečera DPO (řešeno
jako prefabrikovaná buňka o zastavěné ploše cca 9 m2 položená na stávající základy
původního stanoviště), mobiliář bude volně rozmístěn do prostoru přednádražního
prostoru bez speciální přípravy na stavbě.

•

Zeleň a sadové úpravy budou znamenat celkové zkvalitnění přírodního rázu území,
odstraněna bude náletová zeleň, upraveny plochy trávníků a provedena bude výsadba
nových stromů (zejména v prostoru tramvajové smyčky) a modelace řešených terénů.

•

Polyfunkční dům s věží bude dvoupodlažní polyfunkční objekt veřejné vybavenosti
Stavba obsahuje kavárnu (s kapacitou 45 míst), muzeum Camilla Sitteho,
pronajímatelné plochy, zastávku MHD, zázemí řidičů MHD a vyhlídkovou věž
s hodinami. Bude sloužit pro cestující vlakového nádraží, MHD i široké veřejnosti. V
rámci tohoto objektu bude nutná úprava sítí, a to přeložení silového vedení NN,
telekomunikačních kabelů, kanalizace, plynovodu, koordinace vodovodu a nově
zřízené přípojky vody, kanalizace, plynovodu, NN a telekomunikačního vedení a to
zejména v prostoru podél a pod objektem s věží (jak je patrno s koordinační situace).

•

Úpravy komunikací a prodloužení ul.Skladištní vč.smyčky autobusů, obsahující
úpravy stávajících povrchů komunikací odstraněním stávajících a realizováním
nových (nezbytná základová souvrství a pojízdná vrstva živice), opravy obrubníků,
přechodů, zastávek a ostrůvků v prostoru Vlakového nádraží a s tím související úpravy
odvodnění. Dále zbudování propojovací komunikace do ulice Wattovy a realizace
nové autobusové točny včetně nového parkoviště.

•

Pietní místo Židovské obce Ostrava - v rámci této stavby jde pouze o koordinaci
umístění památníku, stavebně je to samostatná stavba jiného investora. Památník
zaujímá plochu cca 18 m2.

Žáden prvek chráněný dle zák.č.114/1992 Sb. ve znění pozdějších zákonů nebude stavbou
dotčen. Stavba se nenachází v oblasti, které patří mezi území s archeologickými, kulturními
nebo historickými reáliemi.
Nenachází se zde žádná chráněná oblast přirozené akumulace podzemních vod.
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Stavba se nachází v ochranném pásmu železnice, v ochranném pásmu vedení vysokého i
nízkého napětí, podzemního vedení telekomunikační kabelové trasy a dalších inženýrských
sítí, které se navrhují přeložit.
Možnost kumulace s jinými záměry než výše uvedenými v zájmovém území není vymezena.
5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a
hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Navrhovaná stavba je dána potřebou provést úpravy v přednádražím prostoru, jak vyplývá i
z názvu záměru, který charakterizuje celkové řešení estetizace zájmového prostoru.
Stavební pozemek má dobré dopravní napojení (předprostor hlavního vlakového nádraží,
vazba na MHD i individuální osobní dopravu).
Požadavek řešení vyplývá z umístění lokality v rámci struktury města a v souvislosti
s potřebou rozšíření veřejné vybavenosti pro cestující i občany městského obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz.
Z vyjádření Magistrátu města Ostravy, odboru útvaru hlavního architekta, zn.:
ÚHA/2602/09/KUCH z 20.4.2009 k dokumentaci ke stavbě „Estetizace přednádražního
prostoru v Ostravě – Přívoze“ vyplývá, že dle platného Územního plánu města Ostravy,
schváleného Zastupitelstvem města Ostravy dne 5.10.1994, ve znění schválených změn a
provedených úprav je z větší části území součástí funkčních ploch „DP – dopravní plochy“,
kde je realizace stavby vhodná. Dle příslušného regulativu funkčního využití území je
rekonstrukce přednádražního prostoru v ploše s uvedenou funkcí v kategorii „vhodné„ a
stavba je v souladu s územním plánem města. Část stavby – parkovací plochy mezi
komunikacemi Skladištní a Jungmannova - zasahuje do funkčních ploch „Drobná ochranná
zeleň“, kde je jejich umístění v kategorii „přípustné“.
S ohledem na charakter souboru staveb – veřejné prostranství s prvky mobiliáře a drobnou
vybaveností navazující na reprezentační objekt s nevýrobním provozem velikosti objektů a
rozsah případných udržovacích prací na nich, dopravní obslužnost, řešenou statickou
dopravu, místo stavby a s ohledem na komplexní zhodnocení všech dostupných údajů o
stavbě, o současném a výhledovém stavu jednotlivých složek životního prostředí lze
konstatovat, že záměr je cílen k uspokojení občanů a návštěvníků města.
Stavba není řešena variantně, váže se k řešenému území a stávajícím prostorovým
vlastnostem zájmového území a způsobu jeho využití.
V případě zájmové lokality je možné stavbu provést tak, aby tato odpovídala požadavkům na
minimalizaci vlivů provozu na životní prostředí v oblasti stavební a následně provozní.
Minimalizace vlivu provozu navrhované estetizace přednádražního prostoru je technicky
realizovatelná a je možné určit parametry minimalizace možných impaktů.
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6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Stavba řeší obnovu stávajících zpevněných a nezpevněných ploch a komunikací, staveb a
zeleně v přednádražím prostoru Hlavního nádraží v Ostravě Přívoze.
Stavba bude zahrnovat následující stavební objekty a provozní soubory:
SO 01 Oprava stávajícího přístřešku
SO 01.1 Oprava stávajícího přístřešku
SO 01.2 Rekonstrukce veřejného osvětlení na přístřešku
SO 02 Rekultivace ploch před nádražní budovou
SO 02.101 Úpravy zpevněných ploch
SO 02.102 Úpravy parkovacích ploch
SO 02.103 Rekonstrukce trolejbusové smyčky
SO 02.301 Odkanalizování parkoviště
SO 02.651 Přeložka trakčních stožárů DPO
SO 03 Úprava kašny
SO 04 Rampy pro ZTP
SO 05 Mobiliář
SO 06 Zeleň a sadové úpravy
SO 07 Polyfunkční objekt s věží
SO 07.1 Polyfunkční objekt s věží
SO 07.2 Přeložka silového vedení vn 22 kv – SŽDC, s. o.
SO 07.3 Přeložka silového vedení NN - SŽDC, s. o.
SO 07.4 Přeložka telekomun.kabelů - telematika ČD, a. s.
SO 07.5 Koordinace vodovodu – OVaK, a. s.
SO 07.6 Přeložka kanalizace – OVaK , a. s.
SO 07.7 Přeložka plynovodu – RWE Distribuce, s.r.o.
SO 07.8 Přeložka telekomunikačního vedení - telefónica O2
SO 07.9 Přípojka vody – OVaK, a. s.
SO 07.10 Přípojka kanalizace – OVaK, a. s.
SO 07.11 Přípojka plynu – RWE Distribuce, s.r.o.
SO 07.12 Přípojka telekomunikačního vedení – OVANET, a. s.
SO 07.13 Přípojka nn - hlavní rozvod nn - ČEZ DISTRIBUCE a.s.
SO 08 Úprava komunikací
SO 08.101 Úpravy komunikací
SO 08.401 Rekonstrukce + přeložky veřejného osvětlení
SO 09 Prodloužení ul. Skladištní vč. smyčky autobusů
Výše uvedené objekty charakterizují řešenou stavbu s vymezením možného rozsahu řešené
problematiky.
Oprava stávajícího přístřešku
Přístřešek je stavba přímo navazující na objekt výpravní budovy Hlavního nádraží v Ostravě a
slouží ke zkomfortnění pohybu cestujících mezi výpravní budovou a zastávkami MHD.
Zároveň se v důsledku jedná dle údajů uvedených v projektu o nejvýraznější výtvarný akcent
Vlakového náměstí jako základního architektonického konceptu celého prostoru autora
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architekta Laciny z roku 1972 - 1976, který je třeba zachovat. Návrh stavebních úprav na
přístřešku vychází z původní koncepce architekta Laciny, kdy rámová konstrukce byla
kapotována ze spodního líce a po obvodu, a kdy do spodní podhledové kapotáže byla osazena
kruhová svítidla. Nová úprava počítá s aplikováním hliníkového povrchu horní části střechy
viditelné z haly výpravní budovy ČD. Dále je oproti původnímu stavu akcentováno vnitřní
okruží, které je půlkruhově zaobleno, a podhledové lemy vnitřního a vnějšího obrysu
konstrukce střechy zdůrazněné osvětlenými průběžnými kapsami.
Změny ve funkčnosti přístřešku po jeho opravě se v plném rozsahu projeví až po realizaci
souvisejících objektů rampy pro ZTP, kašny, zpevněných ploch a objektu s věží, kdy se
prohloubí jeho estetická kvalita a umocní jeho půdorysné tvarování. Použitými materiály
budou voštinové hliníkové desky typu BOND, laminátové odlitky pro zaoblený prvek
vnitřního okruží a nátěry sloupů ve shodném odstínu.
Rekultivace ploch před nádražní budovou
Prostor řešených ploch je vymezen objektem administrativní budovy ČD a.s. a provozovnou
spol. Česká pošta, s.p, hranou ulice Nádražní u kolejiště tramvajové smyčky a výjezdu
z trolejbusové smyčky DP Ostrava, a.s. na východě a jihu zájmového území, z jihu pak
prostor vymezuje částečně stávající stopa chodníku přilehajícího k oplocení u kolejiště
ČD a.s. Západní hranici tvoří výpravní budova ČD a.s. Prostor splňuje v současnosti úlohu
dopravního uzlu osobní dopravy, který spojuje dopravu železniční, městkou hromadnou a
individuální automobilovou. Funkce a význam prostoru ani připojení na dopravní
infrastrukturu se stavebními úpravami nebude měnit.
Výstavba bude prováděna po etapách s ohledem na zachování plynulosti dopravy.
Výměry
Chodník – kamenná dlažba
Chodník – asfalt
Chodník – zámková dlažba
Asfalt v tramvajovém svršku
Parkoviště – žulové kostky
Parkoviště – asfalt
Chodník – kamenná dlažba
trolejbusová smyčka (žul.kostky)
Kanalizace délka stoky

3 411 m2
447 m2
328 m2
1 061 m2
1 939 m2
890 m2
352 m2
2 067 m2
76 m

Úpravy zpevněných ploch
Stávající konstrukce chodníků a zpevněných ploch pro pěší s povrchem z litého asfaltu bude
vybourána a nahrazena konstrukcí s krytem z kamenných dlaždic. V ploše pod přístřeškem
budou provedeny pruhy s barveným asfaltobetonovým povrchem. Dlažba z prostoru
tramvajového svršku bude odstraněna a nahrazena konstrukcí z barveného asfaltobetonu.
Stávající kamenné obrubníky podél tramvajové smyčky budou očištěny a vyrovnány,
chybějící úsek bude doplněn.
Odvodnění chodníků a zpevněných ploch bude řešeno příčným spádem do komunikace, podél
tramvajové smyčky do tramvajového svršku vybaveného stávajícími odvodňovači. Prostor
kašny bude odvodněn štěrbinovým žlabem.
Úpravy parkovacích ploch
Bude zvýšena kapacita parkoviště před výpravní budovou hlavního nádraží ze stávajících cca.
57 parkovacích stání na 93 stání, z toho bude 5 stání vyhrazeno pro osoby tělesně postižené.
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Stání pro vozidla taxislužby budou vyhrazena po dohodě mezi MMO - Městským obvodem
Moravská Ostrava a Přívoz a provozovateli taxislužby.
Stávající parkoviště bude vybouráno. Podél budovy pošty je navržena obslužná komunikace
šířky 6 m, která bude sloužit pro příjezd na parkoviště a příjezd do dvora ČD. Nová parkovací
stání a komunikace mezi nimi jsou navržena s povrchem ze žulových kostek. Parkovací stání
jsou navržena o rozměrech 2,5 x 5,3 m, stání pro tělesně postižené o rozměru 3,5 x 5,3 m.
Rekonstrukce trolejbusové smyčky
Trolejbusová smyčka bude rozšířena, bude zvětšen poloměr vnějšího oblouku a změněn tvar a
velikost středového ostrůvku. V prostoru smyčky bude umístěn ostrůvek splňující funkci
výstupní zastávky s délkou nástupní hrany 18 m.
Stávající konstrukce vozovky s asfaltobetonovým krytem bude nahrazena konstrukcí
s dlážděným krytem. Vnější obrys smyčky a nástupní hrany budou tvořeny bezbariérovými
obrubníky s výškou 200 mm nad přilehlý povrch komunikace. Středové směrové ostrůvky
budou lemovány krajníky.
Odkanalizování parkoviště
Bude řešeno odvedení dešťových vod z nového parkoviště. Dešťové vody z parkoviště budou
předčištěny na odlučovači ropných látek (ORL) a odtud budou zaústěny do stávající jednotné
kanalizace, ve správě OVaK a.s.
Stoka A bude vedena od místa napojení do stávající šachty převážně v ploše navrhovaného
parkoviště. Na stoce budou osazeny 4 prefabrikované revizní šachty DN 1000. Celková délka
stoky bude 76 m, potrubí bude použito plastové DN 250. Na stoce bude rovněž osazen
odlučovač lehkých kapalin, o průtočné kapacitě 40 l/s. Na stoku budou napojeny přípojky
uličních vpustí dimenze DN 150, o celkové délce 20 m.
Přeložka trakčních stožárů DPO
V rámci estetizace přednádražního prostoru bude upravena a rozšířena komunikace podél
obvodu tramvajové smyčky a rozšířena komunikace vlastní trolejbusové smyčky s posunutím
nástupních zastávek do rovného úseku směrem do centra. Z těchto důvodů bude posunuto a
vystavěno celkem 15 trakčních stožárů. Tím dojde k částečným zásahům do sítě převěsových
a kotevních lan pro trolejové vedení tramvají i trolejbusů. Vlastní trolejové vedení tramvajové
tratě zůstane zachováno stávající. Trolejbusové trolejové vedení zůstane částečně zachováno nově bude provedená část se sjízdnou výhybkou. Nově bude v trolejbusové smyčce pověšena
třetí - oboustranně slepá trolejová stopa pro manipulace ve smyčce.
Trakční stožáry budou vystavovány postupně a jednotlivě - po výstavbě stožáru v nové poloze
budou převěšena lana z původního stožáru, který bude moct být poté zrušen. Nad
přestřešením přednádražního prostoru bude provedena výměna tramvajových ocelových lan
za izolační parafinová lana z důvodu zvýšení elektrické bezpečnosti trolejového vedení. Pro
uchycení lan budou opětně použity nosné sloupy ocelové konstrukce přestření přednádražního
prostoru. Stávající tramvajové trolejové dráty budou uchyceny do nových trolejových závěsů.
Nově bude provedeno i napojení bleskojistky na vnitřním stožáru tramvajové smyčky - bude
nově přiveden kabel z troleje a nově bude provedeno i ukolejnění zemí k nejbližší kolejnici.
Úprava kašny
Stavební úpravy se budou týkat odstraňování stávající kašny a odbourání nadzemního
středového pylonu nesoucího „růži“ a odstranění stávající technologie kašny.
V rámci realizace nové „kašny“ bude v prostoru kolem růžice realizovaná odvodňovací jímka
se vpustí a obdobně jímka s vpustí pro pítko. Do středu odvodňovací jímky bude nově
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zrealizovaný minimální dřík k osazení růžice a v konečné fázi bude vlastní jímka zakryta
ochrannou mříží. Dále bude do prostoru centrální části zpevněné plochy před výpravní
budovou osazena tryska vodotrysku.
K nočnímu nasvětlení kašny bude sloužit bazénové svítidlo osazené do zpevněné plochy
vedle trysky vodotrysku, které bude současně s novou technologií kašny napojeno na přípojku
NN.
Rampy pro ZTP
Provedena bude úprava stávajícího schodiště, které umožňuje přístup do výpravní budovy
ČD a.s. Stávající výškový rozdíl přilehlého terénu a úrovně 1.NP výpravní budovy je
700 mm. Tento rozdíl dnes vyrovnává 5 schodišťových stupňů. V rámci stavby dojde
k výměně schodišťových stupňů a jejich redukci do plochy doplňující nově navrhovanou
soustavu ramp, která vytvoří novou výtvarnou dominantu vstupních prostor a zároveň zajistí
bezbariérový vstup do objektu. Rampa bude řešená jako prolamovaný monoblok zahrnující
vozíčkářský pruh pro vchod do výpravní budovy, dva vozíčkářské pruhy pro východ z budovy
a dva rozšířené pruhy primárně pro pěší.
Mobiliář
Navrhované mobiliářové prvky jsou lavice, odpadkový koš, ochranná mříž ke stromům,
ochranná mříž ke kašně, zahrazovací sloupky, pítko, dispečerské stanoviště DPO, jízdenkové
automaty DPO a infotabule DPO
Zeleň a sadové úpravy
Stávající zeleň na řešeném území je složena z listnatých a převážně jehličnatých dřevin.
Největší množství jehličnatých dřevin a dřevin roste v travnaté ploše, uvnitř současné
„tramvajové točny“. Listnaté dřeviny jsou zastoupeny topolem, javorem, jasanem, akátem,
ojediněle břízou, vrbou, dubem, lípou, třešní, jilmem. Jehličnaté dřeviny jsou zastoupeny
borovicí, smrkem, zeravem, jalovcem, ojediněle tisem. Z keřů se vyskytuje zlatice, tavolník,
trojpuk, hlošina.
Většina dřevin je dle projektu podprůměrné kvality ve věku 20-40, 40-60 let ojediněle i starší
dřeviny. Stávající skladba a rozmístění dřevin postrádají jakýkoliv kompoziční záměr.
Dřeviny nebyly odborně udržovány a původně hustě sesazené jehličnany vykazují
podprůměrnou kvalitu i vzhled. V projektu bude zpracován návrh nových sadových úprav.
Po realizaci komunikací a ostatních zpevněných ploch a modelaci terénu bude řešené území
ozeleněno s ohledem na funkčnost a estetiku celého území s návazností na celkový
kompoziční záměr.
Součástí terénních úprav budou i modelace terénu v prostoru tramvajové a trolejbusové
smyčky. Veškeré terénní úpravy budou provedeny před založením nového trávníku a jemné
urovnání bude provedeno ve dvou, na sebe kolmých směrech.
Navrhované listnaté stromy budou zastoupeny červenolistou formou javoru mléčného,
sloupovitou formou habru obecného a platanem javorolistým.
Polyfunkční objekt s věží
Stavební objekt je situován v prostoru před výpravní budovou Hlavního nádraží. Stavba bude
zařízením pro služby a veřejnou vybavenost sloužící cestujícím a zaměstnancům. Navržen je
polyfunkční objekt s věží, ve kterém budou tyto služby umístěny:

13

Stavba bude polyfunkčním objektem veřejné vybavenosti obsahující kavárnu (s kapacitou 45
míst), muzeum Camilla Sitteho, pronajímatelné plochy, zastávku MHD,zázemí řidičů MHD a
vyhlídkovou věž s hodinami.
Stavba nebude obsahovat žádný výrobní program. Jediným provozem bude denní provoz
kavárny a muzea, případně prodej ve dvou pronajímatelných prostorech. Jde tedy o veřejnou
vybavenost pro cestující i širokou veřejnost. Tento provoz bude obvyklým provozem
městských společenských služeb, nevyžádá si žádná nestandardní bezpečnostní opatření.
Zásobování surovin a zboží od dodavatelů bude řešeno časově omezeným vjezdem na
chodník u stavby nebo do prostoru trolejbusové smyčky, resp. do ploch k ní přiléhajících.
Zásobování se předpokládá drobnými osobními automobily, u větších předmětů, zboží
dodávkami.
Zboží bude většinou dodáváno v kartonových obalech nebo plastových přepravkách nebo
volně. V případě změny expozice v muzeu bude pro stěhování exponátů umožněn časově
omezený vjezd na chodník u věže, kde se nachází vstup do zázemí muzea.
Připojení dopravní obsluhy objektu je navrženo na stávající obslužnou místní komunikaci,
ulici Nádražní, resp. na rozšířenou trolejbusovou smyčku.
Objekt je navržen ve tvaru protáhlého kvádru (úzký, dlouhý, v řezu mírně zkosený), na jehož
konci bližším ulici Nádražní se do výšky 22 m vypíná věž s hodinami. Objekt bude osazený
na místo stávajícího oplocení u kolejiště ČD a.s. a pozice věže zároveň navazuje na osu ulice
Nádražní. Celková hmota objektu bude spojením dvou základních materiálů, plechového
opláštění s patinou rzi a různě průsvitných ploch strukturálního zasklení. Uvnitř bude objekt
funkčně rozdělen na provoz kavárny a muzea, dvou hlavních funkčních náplní určené
veřejnosti. K objektu bezprostředně přiléhá chodník, který je zároveň plochou přiléhající
k trolejbusové zastávce u stávající trolejbusové smyčky.
V přednádražním prostoru je situováno stávající parkoviště osobních automobilů, které je také
předmětem celkové estetizace přednádražního prostoru. Toto parkoviště nabídne 39 nově
budovaných parkovacích stání (celkem včetně rekonstrukce stávajících míst – 96), které může
sloužit také návštěvníkům muzea či kavárny. Objekt není z požárního hlediska dělen na části,
je však dělen na tři dilatační celky, které se liší také konstrukčně. Věž je koncipovaná jako
lehká ocelová konstrukce s transparentním opláštěním z tahokovu.
Před započetím výstavby je zapotřebí provést přeložky stávajících kabelových sítí vysokého
napětí – VN (SŽDC, s. o.), přeložky stávajících kabelových sítí vysokého napětí – NN
(SŽDC, s. o.). V řešeném území vede stávající síť společnosti ČD-T, stávající síť se skládá ze
dvou tras, přičemž jedna trasa je tvořena metalickým kabelem a druhá trasa je tvořena dvěma
optickými kabely a jedním metalickým kabelem. Do polyfunkčního objektu zasahuje pouze
trasa metalického kabelu. Vzhledem k malé délce přeložky bude zmiňovaná trasa pouze
stranově přeložena a nebude tak třeba mechanicky zasahovat do kabeláže.
Koordinace –„přeložka“ vodovodu DN 150 se napojí na stávající vodovodní řad DN 150
v kraji ulice Nádražní a povede v souběhu s plynovodem v ploše chodníku až před vchod do
výpravní budovy ČD a.s., kde se profil redukuje na DN 100. Trasa se následně lomí směrem
do plochy parkoviště a vede až k budově pošty. Konec přeložky je dán opět napojením na
stávající vodovod DN 100 OVAK a.s. Přeložka vodovodu bude doplněna sekčními uzávěry a
podzemními požárními hydranty podle stávajícího stavu, resp. podle požadavků
provozovatele.
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Řešen bude návrh kanalizační přeložky stávající stoky DN 300 v majetku a provozování
OVaK a.s. – stávající kanalizační stoka z betonových trub DN 300 bude zrušena v délce 39,6
m a nahrazena novou trasou provedenou z kameninových trub DN 300 délky 35,7 m.
provedena bude přeložka nízkotlakého plynovodu (ntl – max. 5kPa), přeložka
telekomunikačního vedení - Telefónica O2, přípojka vody – OVaK, přípojka kanalizace –
OVaK, přípojka plynu – RWE, přípojka telekomunikačního vedení - OVANET a přípojka
nn - hlavní rozvod nn – ČEZ DISTRIBUCE a.s.
Objekt je navržen v souladu s vyhláškou č. 174/1994 Sb., §11 – je zajištěn bezbariérový vstup
do prostor kavárny v úrovni 1.NP, kde je také situováno sociální zařízení pro osoby
s omezenou schopností pohybu a orientace.
Do prostor muzea, umístěného v 2.NP lze bezbariérový přístup zajistit pomocí plošiny nebo
schodolezu, který bude obsluhován personálem muzea. Přesné řešení přístupu do 2.NP se
upřesní v další fázi projektové dokumentace (projekt pro stavební povolení) v souvislosti
s možnou úpravou konstrukčního řešení schodiště (ocelová nosná konstrukce) do 2.NP.
Jediným prostorem, kde bezbariérový přístup nelze zajistit je vyhlídková věž s hodinami,
která je přístupná pouze z vřetenového schodiště. Prostorové podmínky území neumožnily
zvětšit půdorysnou stopu polyfunkčního objektu a zejména půdorysnou plochu věže tak, aby
byl navržen výtah.
V rámci parkoviště u výpravní budovy je navržená 5 parkovacích stání pro invalidní osoby.
Úpravy komunikací
Stávající konstrukce z chodníků s krytem z litého asfaltu bude vybourána, obrusná vrstva
komunikace ul. Nádražní bude odfrézována v tl. 40 mm – v úseku mezi ulicí Špálovou a
vjezdem do dvora České pošty.
Před domem č.p.192 bude vybudována výstupní zastávka dálkové autobusové dopravy
s příslušnými stavebními úpravami – nástupní hrana bude tvořena kamenným obrubníkem,
konstrukce vozovky zastávka bude tvořena krytem z cementobetonu.
Podél ul. Nádražní bude vytvořen parkovací pruh šířky 2,2m s povrchem ze zámkové dlažby.
Stávající konstrukce chodníku bude nahrazena konstrukcí s krytem ze zámkové dlažby.
V úseku mezi ulicí Špálovou a vjezdem do dvora České pošty bude provedena souvislá
údržba komunikace a oprava chodníků – odstranění konstrukce z litého asfaltu konstrukcí
s krytem ze zámkové dlažby. Před domem č.p.192 bude vybudována výstupní zastávka
dálkové autobusové dopravy. Šířka chodníku bude 2,75 m, v prostoru u zastávky dálkové
autobusové dopravy 3,0 m.
Výměry
Rekonstrukce a výstavba komunikací
Parkoviště - asfalt
Parkoviště – zámková dlažba
Chodníky – zámková dlažba
Stoka D-01 - délka stoky
Stoka D-02 – délka stoky
Úprava parovodu

3 585
278
816
371
42
11,5
25

m2
m2
m2
m2
m
m
m

Výškové řešení se nemění a respektuje stávající vjezdy. Výškově budou upraveny propadlé
obrubníky, chybějící obrubníky budou doplněny.
V prostoru u rohu budovy České pošty bude komunikace rozšířena s ohledem na celkové
řešení stavby „Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě – Přívoze“.
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Živičný kryt komunikace ul. Nádražní bude odfrézován do hloubky 40 mm, stávající
dvojřádek a obrubníky budou vyrovnány, v místě chybějících obrubníků budou doplněny
kamenné obrubníky.
Rekonstrukce + přeložky veřejného osvětlení
Územní rozsah rekonstrukce a přeložky VO v prostoru přednádražního prostoru Hlavního
nádraží v Ostravě začíná na budově p.č.376/1 a pokračuje kolmo přes komunikaci ul. Špálova
podél chodníku směrem na ul. Nádražní až do prostoru stávajícího (i rekonstruovaného)
parkoviště u administrativní a výpravní budovy ČD a.s. Trasa částečně (v části rekonstrukce)
zůstává ve stávající poloze, dojde pouze k výměně vedení a svítidel a částečně (v části
přeložky) dojde k vyhnutí stávající trasy v řádu 1m kvůli překládanému trakčnímu vedení DP
Ostrava a.s. a výměně vedení i svítidel.
Prodloužení ul. Skladištní vč. smyčky autobusů
Bude vytvořeno propojení mezi ulicí Nádražní a prostorem mezi ulicemi Nádražní a
Wattovou a smyčka pro dálkové autobusy.
Stávající komunikace plní funkci obslužných komunikací pro přístup k okolní zástavbě a
příjezd nákladních vozidel do dvora České pošty. Rekonstrukcí komunikací a vybudování
zpevněné plochy mezi ul. Jungmannovou a Skladištní bude vytvořena smyčka pro dálkové
autobusy a bude zlepšen výjezd vozidel ze dvora České pošty. Zároveň bude rekonstruováno
parkoviště pro osobní automobily v prostotu uvnitř navržené smyčky a zvětšena jeho kapacita
ze stávajících cca. 26 stání na 52 stání.
Staveniště je přístupné ze stávající obslužné místní komunikace (ulice Nádražní), případně
z ulice Wattová, v blízkosti navrhované věže lze vymezit plochu pro zařízení staveniště.
Zásobování staveniště i realizovaného objektu a příjezd na parkoviště u výpravní budovy ČD
bude z této stávající obslužné místní komunikace.
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 řešení estetizace přednádražního
prostoru. Technické řešení je koncipováno účelně s optimalizací využití doprovodných ploch
a dopravních požadavků. Zabezpečena bude statická doprava.
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7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení stavby
Ukončení

2010
2012

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj
Město

Moravskoslezský
Statutární město Ostrava
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

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 - Magistrát města Ostrava – Odbor stavební
Stavební povolení – Úřad MOaP – Odbor stavebního řádu a přestupků, příp. speciální
SÚ - Odbor místního hospodářství, dopravy a obchodu
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II. Údaje o vstupech
1. Zábor půdy
Stavba je řešena na pozemcích p.č. 41/4, 42, 70/1, 70/2, 71, 181, 182, 192, 294, 400/4, 402/2,
402/3, 411, 450/1, 451/2, 623, 918/1, 918/2, 918/3,949/1, 952, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148,
1149, 2009/1, 2010 na katastrální území Přívoz. Pozemky jsou ostatní plochou nebo stavební
plochou, pouze pozemek p.č.41/4 je v katastru nemovitostí veden jako zahrada. Provedeno
bude vynětí půdy z e zemědělského půdního fondu o výměře 290 m2.
Dle materiálu „Předběžná bilance skrývek“, zpracovaného Ing. Vladimírem Bártou v 10/2009
nejsou na ploše v kultuře zahrada žádné kulturní zeminy a skrývky nebudou prováděny
V rámci provedeného lokálního průzkumu bylo zjištěno, že na pozemku se nachází zpevněná
plocha – komunikace ulice Skladištní.
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.
V rámci výstavby bude zřízena staveništní přípojka vody, která po dokončení výstavby bude
vedena jako přípojka objektu dle požadavků správce této sítě, kterým jsou Ostravské vodárny
a kanalizace, a.s.
Období provozu
Pitná voda pro potřeby kavárny, zázemí řidičů MHD včetně všech hygienických zázemí bude
zajištěna obvyklým způsobem v rámci vnitřních rozvodů vody a objektové přípojky vody.
Polyfunkční objekt s věží
Navržená přípojka PE 100pro polyfunkční objekt bude napojena na stávající distribuční síť
provozovanou OVaK a.s. na parcele č. 1144 v k.ú. Přívoz v Ostravě. Napojení přípojky na
nově přeložený vodovod PE160 bude provedeno pomocí navrtávacího pásu a šoupátka se
zemní soupravou. Přípojka bude ukončena hlavním uzávěrem vody v gravitačně odvodněné
místnosti č. 1.14, za HUV bude instalován fakturační vodoměr dodavatele.
návrhový průtok
spotřeba vody

2,7 l/s
kavárna
zázemí muzea
zázemí dopravního podniku

1,80 m3/den, 641 m3/rok
0,14 m3/den, 48 m3/rok
0,18 m3/den, 64 m3/rok

18

2,12 m3/den, 753 m3/rok

Celkem

Kašna
Jedná se o kašnu (kruh o Ø.13,5 m) zahrnující trysku pro vodotrysk a pítko. Napojení
vodotrysku a pítka kašny bude řešeno jednak na stávající vodovodní řád, jednak na kanalizaci
a to vždy přes stávající technologickou místnost. Vlastní technologie bude řešena zcela nově.
Objem vody v jímce - cirkulované
Akumulační jímka
Prací voda
Doba pro teoretickou obměnu vody
Požadovaný výkon filtrace

5 -7 m³
7 m³
0,1 m³

T = 2,5 hod.
V = 7 m³
Q = 9 m³/hod.

Technologie úpravy vody je navržena klasickým způsobem jednostupňové filtrace v souladu
s vyhláškou MZ č. 292/2006 Sb.
Voda z vodotrysku bude odváděna prostřednictvím roštů do akumulační jímky umístěné
v podzemních prostorách – původní technologické zázemí kašny. Tato jímka o objemu 7 m3
bude vyzděna v části tohoto technologického zázemí. Bude opatřena vodotěsnými průchody
potrubí svodu ze žlabů a pro potrubí sání a dopouštění.. Její vnitřní vana bude opatřena
hydroizolační stěrkou a speciálním hydroizolačním nátěrem odolným agresivnímu prostředí.
Jímka bude rovněž opatřena automatickým hlídáním hladiny s hladinovými čidly a
elektronickými hlídači napojenými na servoventil na potrubí dopouštěné vody. Nově
instalované sání ze zvýšeného ŽB dna jímky bude napojeno přes by-pass přímo na cirkulační
čerpadlo, které bude schopno z jímky při její sanaci beze zbytku vyčerpat všechnu vodu a
vytlačit do kanalizace. Místnost strojovny (sousedící s jímkou) bude opatřena rovněž
hydroizolačním nátěrem a budou v ní ústit napojovací body odpadů (KG D 200), přívodu
vody (1“ int.závit.) a el. energie (kabel CYKY C5 x 4mm).
V místnosti strojovny (technologie) bude vytvořena havarijní přečerpávací jímka, aby v
případě havárie některého z potrubních systémů nedošlo k zaplavení elektrosoučástí strojního
vybavení.
Na straně protilehlé vůči tryskám vodotrysku bude instalováno pítko. Toto bude napojeno na
zdroj pitné vody z vodovodního řádu (přip. nerez 1/2“). Odpad z pítka bude sveden do
strojovny (místnosti technologie), kde bude napojen na hlavní odpadní potrubí.
Pro filtraci bude použito samonasávacího bronzového čerpadla o výkonu 7 m³/hod. Čerpadlo
bude samonasávací s velkým mechanickým předfiltrem (lapačem vlasů), napětí 230V, výkon
0,5 kW. Je určeno pro bazénové technologie veřejných bazénů.
Pro mechanickou úpravu vody bude instalován pískový filtr D500 o výkonu 11 m³/hod (přip.
D50), vyroben z vysoce pevného polyesteru zesíleného skelným vláknem a s manometrem a
šesticestným ovládacím ventilem. Výška filtrační náplně bude 0,7 m. Filtrace bude cirkulovat
a mechanicky upravovat vodu v akumulační jímce. Pro dezinfekci vody používané pro
vodotrysk bude na cirkulačním systému instalován poloautomatický dávkovač pevných
chemikálií (chlorové tablety 200 g).
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Chemická údržba kvality vody se bude řídit platnými limity stanovenými ve vyhlášce
MZ č. 135/2004 Sb. Kromě mikrobiologických parametrů lze údržbu a kvalitu bazénové vody
zhruba rozdělit na 4 sledované parametry:
a) koncentrace desinfekčního prostředku (např. obsah volného chloru v mg/litr
b) stupeň kyselosti vody (pH)
c) průzračnost vody
d) prevence proti sladkovodním řasám
Úprava vody se bude řídit následujícími požadavky dle vyhlášky MZ č.135/2004
Mikrobiologické požadavky
Tabulka č.1
Ukazatel
Escherichia coli
počet kolonií při 36 st.C
Pseudomonas aeru.
Stafylococus aureus
Legionela species

Jednotka
KTJ / 100 ml
KTJ /1 ml
KTJ / 100 ml
KTJ / 100 ml
KTJ / 1 ml

Bazénová voda během provozu
0
< 100
0
0
0

Fyzikální a chemické požadavky
Tabulka č.2
Ukazatel
Průhlednost
Zákal
Oxidovatelnost
(CHSK – Mn )
pH
Amonné ionty
Dusičnany
Volný chlor

Vázaný chlor
Redox potenciál
při pH 6,5 – 7,3
při pH 7,3 – 7,6

Jednotka

ZF
mg O2/l

mg / l
mg / l
mg / l

mg / l

Upravená voda před Bazénová voda během provozu
vstupem do bazénu
nerušený průhled na celé dno
0,2
0,5
absolutní hodnota nesmí 2 mg / l nad hodnotu plnicí vody
překročit 3 mg/l
6,5 – 7,6
6,5 – 7,6
0,5 mg/l nad hodnotu plnící vody
20,0 mg/l nad hodnotu plnicí vody
taková hodnota, která by
0,3 – 0,6 (do 28ºC)
v bazénu
zajišťovala
0,5 – 0,8 (28 - 32ºC)
potřebný obsah
0,7 – 1,0 (≥ 32ºC )
co nejnižší, nesmí překročit 0,2 mg/l
≥ 750 ±

mV
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≥ 700 ± 20
≥ 720 ± 20

≥ 770 ±
20

Veškeré hodnoty vody budou dále obsluhou sledovány prostřednictvím kufříkové měřící sady
metodou DPD a zaznamenávány v provozním denníku dle směrnic zpracovaných
v Provozním řádu.
3. Surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Veškeré stavební objekty polyfunkčního objektu s věží budou napojeny na nový rozvod NN
podzemního kabelového vedení ČEZ Distribuce a.s. Kabelové vedení bude provedeno kabely
2 x AYKY 3x120+70 mm2 ze stávajícího rozvaděče na objektu parcelního čísla 194/2.
Instalovaný výkon Pi = 78,5 kW
Výpočtový (soudobý) výkon Pp = 47,1 kW
Jmenovitý proud In = 71,4 A

20

Větrání a vzduchotechnika
Zařízení č. 1 - Větrání kavárny
Strojní zařízení VZT umístěné ve strojovně je určeno pro větrání kavárny. Úpravu vzduchu
bude zajišťovat jednotka ve vnitřním provedení. Zařízení je rovnotlaké a pracuje se 100 %
čerstvého vzduchu. Venkovní vzduch bude přiváděn přes protidešťovou žaluzii se sítem proti
ptákům, tepelně izolovaným VZT potrubím z prostoru nad střechou. Odvod odpadního
vzduchu z jednotky bude rovněž řešen nad objekt. Přívod vzduchu do větraného prostoru
bude řešen vířivými vyústěmi z prostoru pod stropem. Odvod vzduchu bude přes odsávací
vyústky v prostoru nad barem. Hluk klima-jednotky do sání a výtlaku je na požadovanou
hodnotu utlumen buňkovými tlumiči hluku osazenými v příslušných vzduchovodech. Zařízení
VZT nezajišťuje úhradu tepelných ztrát budovy. Kondenzační jednotka chlazení bude
umístěna na střeše objektu.
Zařízení č. 2 - Hygienické zařízení kavárny
Odvod vzduchu zajišťuje potrubní ventilátor s výfukem vzduchu nad objekt. Zařízení zajistí
odsávání 50 m3.h-1na mísu, 30 m3.h-1na mísu a 150 m3.h-1na sprchu.
Zařízení č. 3 - Větrání sociálních prostor DPO, zázemí muzea
Větrání bude podtlakové, potrubními ventilátory s výfukem do fasády. Úhrada vzduchu bude
z přilehlých prostorů přes mřížky.
Zařízení zajistí odsávání 50 m3.h-1 na mísu, 30 m3.h-1 na mísu a 150 m3.h-1na sprchu.
Vytápění
Napojení na stávající NTL plynovod PE 160 bude provedeno cca 5 m od skříňky HUP,
plynoměr (dodávka dodavatele plynu) bude instalován ve skříňce HUP po kolaudaci přípojky.
Při křížení s jinými řády bude potrubí opatřeno chráničkou s přesahem 1m na každé straně.
Potrubí vedené pod komunikací bude řešeno protlakem a opatřeno chráničkou s přesahem.
V dalším projekčním stupni (dokumentace pro stavební povolení) bude zpracován výpočet
tepelných ztrát a zhotoven průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhlášky č.291/2001 Sb.
s kontrolou měrné spotřeby tepla dle tohoto předpisu.
Vytápění bude řešeno dvěma samostatnými topnými systémy pro kavárnu a muzeum.
Pronajímatelné prostory a denní místnosti řidičů MHD budou vzhledem k odděleným
provozům a nízkým tepelným ztrátám vytápěny nástěnnými elektrickými přímotopnými
tělesy, která budou opatřeny regulátorem s termostatem.
Zdroj tepla
primární zdroj tepla:
parametry media:
tepelné ztráty, spotřeba tepla:
účel zdroje tepla:
volba zdroje tepla:
zdroj tepla:

umístění kotlů:
instalovaný výkon - kotle:
roční spotřeba ZP:

nízkotlaký zemní plyn
zemní plyn NTL 2,0 kPa
36,0 kW – 74 000 KWh
slouží pro ÚV a přípravu TUV celého objektu
použití nástěnných teplovodních plynových kotlů
2x nástěnný teplovodní plynový kotel Buderus
Logamax UO52 – 24T Combi s integrovaným
zásobníkem TV o objemu 48l
v prostorách – zázemí kavárny
zázemí muzea
2 x 24 kW
ÚV – 74,0 MWh/rok, TUV- 14,9 MWh/rok
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Ústřední vytápění a ohřev TUV
Obě otopné soustavy budou provedeny jako uzavřené, teplovodní, dvou-trubkové, bude
použit teplotní spád 70/55°C, max. přetlak 300 kPa, min. přetlak 80 kPa
Vytápění celého objektu je řešeno otopnými tělesy a konvektory. V prosklených částech
budovy (muzeum a kavárna) budou použity podlahové konvektory, v ostatních částech
budovy desková otopná tělesa. Desková otopná tělesa budou opatřena termostatickými
ventily s přednastavením. V pronajímatelných prostorách a v denní místnosti DPO budou
použity pro vytápění elektrická přímotopná tělesa.
Součástí kotle je systém průtočného ohřevu TUV doplněný vestavěným zásobníkem o
objemu 48l.
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.
Pro vlastní provedení stavby bude 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.
Parkovací plochy
Úpravy parkovacích ploch
V rámci stavby bude zvýšena kapacita parkoviště před výpravní budovou hlavního nádraží.
Ze stávajících 57 parkovacích stání bude po rekonstrukci parkoviště zajištěno 93 parkovacích
stání, z toho 5 stání pro osoby tělesně postižené.
Parkovací stání jsou navržena o rozměrech 2,5 x 5,3 m, stání pro tělesně postižené o rozměru
3,5 x 5,3 m.

Nové parkoviště
V prostoru mezi ulicemi Jungmannovou, Wattovou a Skladištní se v současnosti nachází
parkoviště s cca. 26 parkovacími stáními. Stávající parkoviště bude vybouráno, navrženo je
parkoviště nové s celkovým počtem 52 parkovacích stání, z toho 3 stání jsou určena pro
osoby pohybově postižené. Stání jsou navržena o rozměru 2,5 x 5,3 m, stí pro tělesně
postižené 3,5 x 5,3 m.
Polyfunkční objekt s věží
Řešení dopravy v klidu je v souladu s ČSN 73 61 10 a vyhl.č.137/1998 Sb. o obecně
technických požadavcích na výstavbu.
Konzumační plocha kavárny: 59 m2, na jedno stání připadá: 10 – 15 m2 plochy
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Výpočet:

N = 59/15 x ka x kp
N = 3,9 x 1 x 0,8 = 3,12 stání

Užitná plocha muzea: 160 m2, na jedno stání připadá: 50 m2 výstavní plochy
Výpočet:
N = 160/50 x ka x kp
N = 3,2 x 1 x 0,8 = 2,56 stání
Celkem je potřeba 6 parkovacích stání.
Požadovaný počet stání lze zajistit využitím přilehlých parkovišť u výpravní budovy Hlavního
nádraží, kde se v rámci rekonstrukce ploch zvyšuje počet parkovacích stání z 57 stávajících
na 96. S ohledem na charakter objektu lze navíc předpokládat, že kavárna bude převážně
využívána návštěvníky a cestujícími z prostoru hlavního nádraží, zejména v době čekání na
vlakový spoj nebo MHD.
Parkovací stání jsou zahrnuta do úprav ploch před nádražní budovou v rámci celkové stavby.
Příjezd na parkoviště je navržen ze stávající obslužné místní komunikace, ulice Nádražní.
Jiná infrastruktura
Při výstavbě bude nutné realizovat zabezpečení funkčnosti stávajících inženýrských sítí
(přeložky, úpravy).
Provedena bude rekonstrukce veřejného osvětlení na přístřešku, rekonstrukce trolejbusové
smyčky, přeložka trakčních stožárů DPO, přeložka silového vedení vn 22 kv – SŽDC, s. o.,
přeložka silového vedení NN - SŽDC, s.o., telekomun.kabelů - telematika ČD, a. s.,
kanalizace – OVaK , a. s., plynovodu – RWE Distribuce, s.r.o., telekomunikačního vedení telefónica O2, koordinace vodovodu – OVaK, a. s., přípojka vody – OVaK, a. s., přípojka
kanalizace – OVaK, a. s., plynu – RWE Distribuce, s.r.o., telekomunikačního vedení –
OVANET, a. s., nn - hlavní rozvod nn - ČEZ DISTRIBUCE a.s.
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II. Údaje o výstupech
1. Množství a druh emisí do ovzduší
Při výstavbě
Plošné zdroje emisí
V průběhu výstavby objektu bude zdrojem znečištění ovzduší automobilová doprava
vyvolaná transportem stavebních materiálů a dále provoz stavebních mechanismů na ploše
staveniště. Jejich množství je minimální, soustředěno do omezeného časového prostoru.
Emise z tohoto pracovního procesu zahrnují emise vozidel dopravní obsluhy, stavebních
strojů, jejichž množství závisí na množství nasazených dopravních a stavebních mechanismů,
jejich technickém stavu a době provozu.
Množství emisí z plošných zdrojů v tomto případě nelze stanovit, neboť tyto závisí na době
výstavby, ročním období, konkrétních klimatických podmínkách apod. Významným faktorem
bude organizace výstavby v lokalitě. Za příznivých klimatických podmínek se vliv stavebních
činností ve zhoršení kvality ovzduší v oblasti výstavby nad únosnou míru v oblasti městské
části Ostrava - Přívoz neprojeví.
Rozsah stavební činnosti při přípravě území bude časově omezen na dobu vlastní realizace
stavby. Zpracování programu organizace výstavby bude v lokalitě významným faktorem
omezujícím negativní dopad nakloní 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
0,5 – 0,6 t/stavbu. Prašnost se může projevit především za nepříznivých klimatických
podmínek a při špatné organizaci práce. Organizace práce bude významným faktorem
omezení možných vlivů.
Imisní charakteristika lokality
Dle údajů z Informačního systému kvality ovzduší ČR je nejbližší lokalita s měření
imisních koncentrací znečišťujících látek v městě Ostrava. Výsledky měření v roce 2008 :
Stanice ČHMÚ č. 1061 (Ostrava-Fifejdy)
- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 188,4 µg/m3
98 % kv. 141,0 µg/m3 (počet překročení imisního limitu 67krát)
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 40,5 µg/m3
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 181,7 µg/m3
98 % kv. 71,2 µg/m3
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 25,8 µg/m3
- benzen – průměrná roční koncentrace 4,5 µg/m3
Stanice ČHMÚ č. 1410 (Ostrava-Přívoz)
- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 211,0 µg/m3
98 % kv. 160,2 µg/m3(počet překročení imisního limitu 102krát)
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 47,0 µg/m3
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 133,5 µg/m3
98 % kv. 71,4 µg/m3
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 30,5 µg/m3
- benzen – průměrná roční koncentrace 6,7 µg/m3
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Stanice ČHMÚ č. 1538 (Ostrava-Přívoz ZÚ)
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 5,1 ng/m3
Stavební úřad Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz je uveden ve Věstníku MŽP č.
6/2009 (Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší - vymezení oblastí
se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2007) jako oblast se zhoršenou kvalitou
ovzduší pro imise suspendované částice PM10 - průměrná denní a roční koncentrace na ploše
100 % a 92,5 % obvodu, pro imise oxidu dusičitého (NO2) - průměrná roční koncentrace na
ploše 8,4 obvodu, pro imise benzenu - průměrná roční koncentrace na ploše 48,2 % obvodu a
pro imise benzo(a)pyrenu - průměrná roční koncentrace na ploše 100 % obvodu.
Stav imisního pozadí hodnocené lokality Ostrava - Přívoz v roce 2012 (bez realizace stavby
„Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze“) je možno určit jen na základě
odborného odhadu (výsledky imisního měření roku 1997 až 2008 a přijatých možných
opatření v následujících létech) a v souladu s výpočtem imisních koncentrací v obdobných
lokalitách. Předpokládané imisní pozadí roku 2012 (bez realizace stavby „Estetizace
přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze“) :
- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace < 250 µg/m3
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace < 48 µg/m3
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace < 180 µg/m3
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace < 32 µg/m3
- benzen – průměrná roční koncentrace < 7 µg/m3
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace < 6,0 ng/m3
Imisní limity pro znečišťující látky
V současné době jsou platné imisní limity, stanovené Nařízením vlády č. 597/2006 Sb.
Vzhledem k poloze území jsou v oblasti platné imisní limity pro ochranu zdraví lidí.
V následující tabulce jsou uvedeny imisní limity znečišťujících látek, které jsou předmětem
výpočtu rozptylové studie:
Imisní limity – ochrana zdraví lidí
Tabulka č.3
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

-

1 kalendářní rok

5 µg/m

-

Znečišťující
látka

Benzen

3
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Stávající rozsah znečištění emisemi z provozu zůstane nezměněn. Samotná stavba:
„Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě – Přívoze“ a zejména SO 07-Objekt s věží,
která je předmětem posuzování záměru, nemá přímý vliv na kvalitu ovzduší. Provozem
nevznikne nový významný zdroj znečištění ovzduší.
Pro posouzení připravované stavby „Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě – Přívoze“
je zpracována rozptylová studie (Ing.Fiedler, Rozptylová studie pro rok 2012, tj. po
výstavbě. Rozptylová studie řeší nové zdroje znečišťování ovzduší, které vzniknou realizaci
stavby po výstavbě :
• Zvýšena bude kapacita parkoviště před výpravní budovou hlavního nádraží ze stávajících
57 parkovacích stání na 93 stání, z toho bude 5 stání vyhrazeno pro osoby tělesně
postižené. Tím dojde k nárůstu silniční dopravy na parkovišti a příjezdové komunikaci (ul.
Nádražní).
• V rámci polyfunkčního objektu budou instalovány pro vytápění a přípravu teplé užitkové
vody dva nástěnné teplovodní plynové kotle Buderus Logamax UO52 - 24T Combi
s integrovaným zásobníkem TUV o celkovém tepelném výkonu 48 kW (2 x 24 kW).
• Při rekonstrukcí komunikací vybudována zpevněná plochy mezi ul. Jungmannova a
Skladištní, a tím vznikne smyčka pro dálkové autobusy a zároveň bude rekonstruováno
parkoviště pro osobní automobily v prostotu uvnitř navržené smyčky a zvětšena jeho
kapacita ze stávajících 26 stání na 52 stání. Tím dojde k nárůstu silniční dopravy na
parkovišti, smyčce pro autobusy a příjezdových komunikacích - ul. Nádražní a Skladištní
(autobusová doprava) a na ul. Wattova (osobní doprava).
Výpočtem rozptylové studie získáme nárůst imisní koncentrace v hodnocené lokalitě Ostrava
- Přívoz, pocházející z provozu stavby „Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě Přívoze“, dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
Při započtení stavu imisního pozadí hodnocené lokality Ostrava - Přívoz, před provozem
stavby „Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze“, získáme celkové imisní
koncentrace hodnocené lokality. Celkové imisní koncentrace jsou následně vyhodnoceny, zda
budou plněny imisní limity znečišťujících látek dle nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o
sledování a vyhodnocování kvality ovzduší.
Novými zdroji emisí budou plynové kotle a nárůst příslušné silniční dopravy (osobní vozidla
a autobusy).
Plynové kotle produkují emise znečišťujících látek - tuhé znečišťující látky (TZL), oxid
siřičitý (SO2), oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý (CO), organické a anorganické látky.
Silniční doprava produkuje emise znečišťujících látek - tuhé znečišťující látky (TZL), oxid
siřičitý (SO2), oxid dusičitý (NO2), oxid uhelnatý (CO), benzen, benzo(a)pyren a jiné
anorganické a organické látky.
Na základě technického řešení, rozsahu, emisních faktorů, množství emisí a dle nařízení vlády
č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a
vyhodnocování kvality ovzduší, je výpočet rozptylové studie proveden pro emise :
- tuhé znečišťující látky (TZL)
- oxid dusičitý (NO2)
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-

oxidy dusíku (NOx)
benzen
benzo(a)pyren.

Výpočet byl proveden dle Metodického pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP ČR výpočtu
znečištění ovzduší z bodových a mobilních zdrojů “SYMOS´97”, zveřejněný ve Věstníku
Ministerstva životního prostředí České republiky, ročník 1998 ze dne 1998-04-15, částka 3 a
dodatku č.1 zveřejněném ve Věstníku MŽP, duben 2003, částka 4. Výpočet byl proveden
softwarem SYMOS´97v2003 – 5.1.4.
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
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- vertikální výměna vrstev ovzduší je stále nevýznamná, také doprovázena inverzními situacemi. Výskyt
v nočních a ranních hodinách v průběhu celého roku. Maximální rychlost větru 2 m/s. Špatné podmínky
rozptylu.
III. izotermní
- projevuje se již vertikální výměna ovzduší. Výskyt větru v neomezené síle. V chladném období může být
v dopoledních a odpoledních hodinách, v létě v časných ranních a večerních hodinách. Často se vyskytující
mírně zhoršené rozptylové podmínky.
IV. normální
- dobré podmínky pro rozptyl škodlivin, bez tvorby inverzních stavů, neomezená síla větru. Vyskytuje se přes
den, v době, kdy nepanuje významný sluneční svit. Společně s III. třídou stability má v našich podmínkách
zpravidla výrazně vyšší četnost výskytu než ostatní třídy.
V. konvektivní
- 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.

Zdroje znečišťování ovzduší
Polyfunkční objekt s věží - celkový tepelný výkon 48 kW
• 2 ks nástěnný teplovodní plynový kotel Buderus Logamax UO52 - 24T Combi
s integrovaným zásobníkem TUV o jednotkovém tepelném výkonu 24 kW na zemní plyn
s odvodem spalin nad střechu
• maximální spotřeba zemního plynu - 2 x 2,75 m3/h
• celková projektovaná spotřeba zemního plynu - 8 600 m3/rok (2 x 4 300 m3/rok)
• výška komínů nad terénem - 7 m, průměr ústí - 2 x 60 mm
• provozní hodiny kotlů při maximální spotřebě plynu - 1 564 h/rok
Silniční doprava
Nárůst silniční dopravy na parkovišti před výpravní budovou hlavního nádraží, na smyčce pro
autobusy, na parkovišti v prostotu uvnitř této smyčky a příjezdových komunikacích (ul.
Nádražní, Skladištní a Wattova. Silniční doprava se týká osobních vozidel a autobusů.
Tabulka č.4
Dopravní trasy- nárůst průjezdů
vozidel
Parkoviště před výpravní
budovou hlavního nádraží

Parkoviště uvnitř smyčky pro
autobusy

Smyčka pro autobusy

Ul. Nádražní
úsek Hlavní nádraží - směr
ul. Mariánskohorská

Vozidla
Osobní
Lehká nákladní
Těžká nákladní
Celkem
Osobní
Lehká nákladní
Těžká nákladní
Celkem
Osobní
Lehká nákladní
Těžká nákladní
Celkem
Osobní
Lehká nákladní
Těžká nákladní
Celkem

Rok 2012
voz/den
200

200
160

160

40
40
200
40
240
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Ul. Skladištní
úsek smyčka pro autobusy ul. Nádražní
Ul. Wattova
úsek smyčka pro autobusy - směr
ul. Nádražní

Osobní
Lehká nákladní
Těžká nákladní
Celkem
Osobní
Lehká nákladní
Těžká nákladní
Celkem

40
40
160

160

Emise
Pro výpočet emisí ze spalování zemního plynu jsou použity emisní faktory z přílohy č. 2
(druh paliva - zemní plyn, druh topeniště - jakékoliv a tepelný výkon - od 0,2 do 5 MW)
z vyhlášky MŽP č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení
některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Emisní faktory jsou použity pro
zemní plyn s projektovanou celkovou spotřebou 8 600 m3/rok.
Tabulka č.5
Škodlivina

Emisní faktor

TZL
SO2
NOx
CO
OC

kg/1 mil. m3 ZP
20
9,6
1 300
320
64

Emise
Kotel Buderus
24 kW
kg/rok
0,085
0,040
5,590
1,375
0,275

Kotel Buderus
24 kW

Kotle
celkem

0,085
0,040
5,590
1,375
0,275

0,17
0,08
11,18
2,75
0,55

Výpočet byl proveden nad hodnocenou lokalitou 800 x 800 m. Tím je umožněno grafické
vykreslení nárůstu imisní zátěže pocházející z provozu stavby „Estetizace přednádražního
prostoru v Ostravě - Přívoze“ v roce 2012 Grafické vymezení je uvedeno v Rozptylové studii,
která je uvedena části F.Doplňující údaje po výstavbě (viz přílohy - mapy v Ostrava - Přívoz,
měřítko 1 : 5 000) pro:
Imise suspendovaných částic (PM10) - maximální denní koncentrace
Imise suspendovaných částic (PM10) - průměrná roční koncentrace
Imise oxidu dusičitého (NO2) - maximální hodinová koncentrace
Imise oxidu dusičitého (NO2) - průměrná roční koncentrace
Imise benzenu - průměrná roční koncentrace
Imise benzo(a)pyrenu - průměrná roční koncentrace
Hodnocení denní a roční koncentrace PM10
Po realizaci stavby „Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze“ bude, v roce
2012 na hodnoceném území 800 x 800 m, nárůst maximální denní koncentrace imisí
suspendovaných částic (PM10) v rozmezí 0,021 až 0,186 µg.m-3 a průměrné roční koncentrace
v rozmezí 0,000 3 až 0,012 8 µg.m-3.
V místě nejbližší obytné zástavby na ul. Jungmannova 997/7 bude nárůst maximální denní
koncentrace imisí suspendovaných částic (PM10) = 0,102 µg.m-3 a průměrné roční
koncentrace = 0,006 µg.m-3.
Hodnocení hodinové a roční koncentrace NO2
Po realizaci stavby bude na hodnoceném území nárůst maximální hodinové koncentrace imisí
oxidu dusičitého (NO2) v rozmezí 0,077 až 0,382 µg.m-3 a průměrné roční koncentrace
v rozmezí 0,001 až 0,023 µg.m-3.
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V místě nejbližší obytné zástavby na ul. Jungmannova 997/7 bude nárůst maximální hodinové
koncentrace imisí oxidu dusičitého (NO2) = 0,239 g.m-3 a průměrné roční koncentrace =
0,011 µg.m-3.
Hodnocení ročních koncentrací benzenu
Po realizaci stavby „Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze“ budenárůst
průměrné roční koncentrace imisi benzenu v rozmezí 0,000 03 až 0,001 29 µg.m-3.
V místě nejbližší obytné zástavby na ul. Jungmannova 997/7 bude nárůst průměrné roční
koncentrace imisi benzenu = 0,000 69 µg.m-3.
Hodnocení ročních koncentrací benzo(a)pyrenu
Po realizaci stavby bude na hodnoceném území 800 x 800 m, nárůst průměrné roční
koncentrace imisí benzo(a)pyrenu v rozmezí v rozmezí 0,000 000 2 až 0,000 006 8 ng.m-3.
V místě nejbližší obytné zástavby na ul. Jungmannova 997/7 bude nárůst průměrné roční
koncentrace imisi benzo(a)pyrenu = 0,000 003 2 ng.m-3.
Suspendované částice (PM10)
Tabulka č.6
Imisní hodnoty
minimální
maximální
Imisní hodnoty
minimální
maximální

Maximální denní koncentrace
µg/m3
0,021
0,186
Průměrná roční koncentrace
µg/m3
0,000 3
0,012 8

Oxid dusičitý (NO2)
Tabulka č.7
Imisní hodnoty
minimální
maximální
Imisní hodnoty
minimální
maximální

Maximální hodinová koncentrace
µg/m3
0,077
0,382
Průměrná roční koncentrace
µg/m3
0,001
0,023

Benzen
Tabulka č.8
Imisní hodnoty
minimální
maximální

Průměrná roční koncentrace
µg/m3
0,000 03
0,001 29

Benzo(a)pyren
Tabulka č.9
Imisní hodnoty
minimální
maximální

Průměrná roční koncentrace
ng/m3
0,000 000 2
0,000 006 8
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Rozptylová studie imisní situace umožňuje posoudit vliv stavby „Estetizace přednádražního
prostoru v Ostravě - Přívoze“, po realizaci, na okolí z pohledu ochrany zdraví lidí. Z
provedeného výpočtu je možno získat přehled, jak velký bude nárůst imisních koncentrací
znečišťujících látek v hodnocené lokalitě (800 x 800 m).
U průměrné roční koncentrace imisí představují vypočtené hodnoty reálný nárůst imisních
koncentrací v konkrétních místech hodnocené lokality v průběhu roku, dle příslušné větrné
růžice.
Z hodnocení výsledků je možno konstatovat, že po výstavbě „Estetizace přednádražního
prostoru v Ostravě - Přívoze“ budou imisní koncentrace ze sledovaných zdrojů (plynové
kotle a nárůst příslušné silniční dopravy - osobní vozidla a autobusy) následující :
Maximální imisní koncentrace
Maximální vypočtený nárůst imisní koncentrace v roce 2012 po realizaci stavby „Estetizace
přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze“ v hodnocené lokalitě bude ve výši :
- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 0,186 µg/m3
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 0,012 8 µg/m3
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 0,382 µg/m3
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 0,023 µg/m3
- benzen – průměrná roční koncentrace 0,001 29 µg/m3
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 0,000 006 8 ng/m3
Maximální imisní koncentrace v obytné zástavbě
Nejvyšší vypočtený nárůst imisní koncentrace v roce 2012 po realizaci stavby „Estetizace
přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze“ bude v místě nejbližší obytné zástavby (ul.
Jungmannova 997/7) :
- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 0,102 µg/m3
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 0,006 µg/m3
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 0,239 µg/m3
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 0,011 µg/m3
- benzen – průměrná roční koncentrace 0,000 69 µg/m3
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 0,000 003 2 ng/m3
Výsledné imisní koncentrace
Stav imisního pozadí hodnocené lokality Ostrava - Přívoz v roce 2012 (bez realizace stavby
„Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze“) je určen na základě odborného
odhadu (výsledky imisního měření roku 1997 až 2008 a přijatých možných opatření
v následujících létech) a v souladu s výpočtem imisních koncentrací v obdobných lokalitách.
Předpokládané imisní pozadí roku 2012 (bez realizace stavby „Estetizace přednádražního
prostoru v Ostravě - Přívoze“) :
- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 250 µg/m3
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 48 µg/m3
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 180 µg/m3
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 32 µg/m3
- benzen – průměrná roční koncentrace 7 µg/m3
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 6,0 ng/m3
Při započtení předpokládaného imisního pozadí hodnocené lokality Ostrava - Přívoz v roce
2012 a maximálního nárůstu imisních koncentrací z realizované stavby „Estetizace
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přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze“, v místě nejbližší obytné zástavby (ul.
Jungmannova 997/7), budou výsledné imisní koncentrace škodlivin :
- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 250,102 µg/m3
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 48,006 µg/m3
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 180,239 µg/m3
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 32,011 µg/m3
- benzen – průměrná roční koncentrace 7,000 69 µg/m3
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 6,000 003 2 ng/m3
Tím budou splněny imisní limity pro oxid dusičitý (NO2) vycházející z nařízení vlády
č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, v místě obytné zástavby.
Imisní limit pro suspendované částice (PM10) – průměrná denní koncentrace je již dnes
překročen. Maximální imisní nárůst vlivem stavby „Estetizace přednádražního prostoru v
Ostravě - Přívoze“ pro suspendované částice (PM10) – denní koncentrace bude v místě
nejbližší obytné zástavby (ul. Jungmannova 997/7) 0,102 µg/m3 = 0,04 % maximálního
imisního pozadí roku 2012. Imisní znečištění pro suspendované částice (PM10) nepochází jen
z hodnocené stavby, ale významný vliv má průmyslová výroba Ostravska, lokální topeniště
na pevná paliva a ostatní doprava.
Imisní limit pro suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace je již dnes
překročen. Maximální imisní nárůst vlivem stavby „Estetizace přednádražního prostoru v
Ostravě - Přívoze“ pro suspendované částice (PM10) – roční koncentrace bude v místě
nejbližší obytné zástavby (ul. Jungmannova 997/7) 0,006 µg/m3 = 0,01 % maximálního
imisního pozadí roku 2012. Imisní znečištění pro suspendované částice (PM10) nepochází jen
z hodnocené stavby, ale významný vliv má průmyslová výroba Ostravska, lokální topeniště
na pevná paliva a ostatní doprava.
Imisní limit pro benzen je již dnes překročen. Maximální imisní nárůst vlivem stavby
„Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze“ pro benzen – průměrná roční
koncentrace bude v místě nejbližší obytné zástavby (ul. Jungmannova 997/7) 0,000 69 µg/m3
= 0,01 % průměrného imisního pozadí roku 2012. Imisní znečištění pro benzen nepochází jen
z hodnocené stavby, ale významný vliv má průmyslová výroba Ostravska, lokální topeniště
na pevná paliva a ostatní doprava.
Maximální imisní nárůst vlivem stavby „Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě Přívoze“ pro benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace bude v místě nejbližší obytné
zástavby (ul. Jungmannova 997/7) 0,000 003 2 ng/m3 = 0,000 05 % průměrného imisního
pozadí roku 2012. Imisní znečištění pro benzo(a)pyren nepochází jen z hodnocené stavby, ale
významný vliv má průmyslová výroba Ostravska, lokální topeniště na pevná paliva a ostatní
doprava.
Z tohoto pohledu zpracovatel rozptylové studie uvádí, že je možno konstatovat splnění všech
podmínek a doporučuje vydat povolení orgánu ochrany ovzduší podle § 17 odst. 1 písm. b)
zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
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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.
Období provozu
Polyfunkční objekt s věží
Polyfunkční objekt bude napojen novou kanalizační přípojkou na veřejnou jednotnou
kanalizaci DN 300.
Navržená kanalizační přípojka KG 160 pro celý navrhovaný objekt bude napojena na
stávající kanalizační stoku pro odvedení splaškových vod v provozování OVaK a.s. na parcele
č. 1144 v k.ú. Přívoz v Ostravě. Napojení přípojky na stávající stoku DN 300 bude provedeno
do stávající revizní šachty. Sklon přípojky se předpokládá 3,0 %.
Odvod splaškových vod se předpokládá v celém profilu gravitačně.
Bilance odtoku odpadních vod
Splašková voda
Bilance splaškových vod
návrhový průtok splaškových vod:
celkový návrhový průtok:
denní odtok splaškových vod :
roční odtok splaškových vod :

Q ww = 3,1 l/s
Q rw = 0,33 x Qww + Qr = 15,1 l/s
2120 l/den
753 m3/rok

Dešťová voda
Dešťové vody budou odváděny novou kanalizační přípojkou. Svody budou napojeny na
svodné potrubí dešťové kanalizace, svodné potrubí DN 125 a DN 150 bude vedeno pod
terénem v jednotném spádu a bude zaúsťovat do revizní šachty splaškové kanalizace.
Bilance dešťových vod
odvodňovaná plocha střechy:
Intenzita srážky:
výpočt. průtok dešť. vod SO 07
roční průtok dešt.vod:

467,0 m2
0.03 l/s.m2
Qd = 467x1,0x0,022 = 14,1 l/s
322 m3/rok

Rekultivace ploch před nádražní budovou
Pro výpočet množství dešťové vody odtékající z parkoviště byl použit vztah:
Q = h x Ss x qs
kde je Q průtok dešťových vod v l/s
h
součinitel odtoku
Ss plocha povodí stoky v ha
qs intenzita směrodatného deště uvažované periodicity v l/s.ha
(pro Ostravu 157 l/s.ha)
S=2847 m2
Q15=157 l/s/ha
h =0,8
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Q = S x q15 x h =0,285 x 157 x 0,8=35,8
Q = 35,8 l.s-1
Kašna
Míra vzniklých odpadních vod bude přímo odvislá od četnosti odpoučtění cirkulační vody z
akumulační jímky o objemu 7m3, což bude dáno individuálním rozhodnutím správce. Kvalita
filtrace je závislá na pravidelném zpětném proplachu pískové filtrační vrstvy, kdy jsou
zachycené nečistoty vyplavovány bazénovou vodou do kanalizace. Kvalita prací vody je
shodná s parametry vody v bazénu a má hodnoty dle vyhlášky 30/2002 a
146/2004
a
obsahuje nečistoty zachycené při filtraci. Hodnota znečištění je dána četností praní (většinou
1x denně).
Kvalita odtékající odpadní vody prům.:
CHSKCr
NL
BSK5
Pc
Nc
Extrahovatelné látky

500 mg/l
500 mg/l
200 mg/l
1,5 mg/l
10 mg/l
50 mg/l

Prodloužení ul.Skladištní vč.smyčky autobusů
Odkanalizování zpevněných vod bude řešeno odvedení dešťových vod z rekonstruovaného
parkoviště a výstavbou komunikace a odstavné plochy pro stání dálkových autobusů, mezi
ulicemi Skladištní a Jungmannovou. Odkanalizování bude řešeno dvěma stokami: stoka D-01
a stoka D-02. Stoka D-02 se bude napojovat do stoky D-01, na které bude osazen odlučovač
ropných látek (ORL). Stoka D-01 bude zaústěna do stávající jednotné kanalizace, která je ve
správě společnosti OVaK a.s. průtočné množství odpadních vod, z nově projektovaných
ploch, se oproti původnímu zvýší cca 2 x násobně, na cca 34,5 l/s.
S1=1360 m2- plocha parkoviště
S2=1380 m2- odstavná plocha pro autobusy
q15=157 l/s/ha
h =0,8
Q = (S1+S2) x q15 x =0,274 x 157 x 0,8 = 35,8
Q = 34,5 l.s-1
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3. Kategorizace odpadů
Odpady z předpokládaného záměru je možné rozdělit do následujících částí:
- odpady vznikající během výstavby (z přípravy staveniště, odpady ze stavebních prací),
- odpady vznikající při vlastním provozu
Odpad vznikající během výstavby
Při výstavbě budou vznikat odpady uvedené v následující tabulce. Odpady jsou zařazeny dle
vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při
udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).
Odpady vznikající při výstavbě
Tabulka č.11
Kód druhu
odpadu
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 10
15 02 02
17 01 01
17 01 02
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 03 02
17 04 05
17 04 11
17 05 04
20 02 01
20 03 01

Název druhu odpadu

Kategorie odpadu

Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
Absorpční činidla, filtrační materiál, čistící a ochranná
tkanina
Beton
Cihly
Dřevo
Sklo
Plasty
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
Železo a ocel
Kabely neuvedené pod 17 04 10
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
Biologicky rozložitelný odpad
Směsný komunální odpad

O
O
O
O
N
N
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
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 v průběhu provozu po realizaci stavby
Tabulka č. 12
Kód
Název druhu odpadu
druhu
odpadu
13 05 02 Kaly z odlučovačů oleje
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly
15 01 02 Plastové obaly

Kategorie
odpadu
N
O
O

15 01 03

Dřevěné obaly

O

15 01 04

Kovové obaly

O

Očekávané
Předpokládaný
množství *
způsob
(t/rok)
zneškodnění
0,19
odborná firma
10
Výkup
3
výkup, odbor.
firma
4
výkup, odbor.
firma
0,5
Výkup

35
15 01 06 Směsné obaly
20 01 01 Papír a lepenka
20 01 02 Sklo
20 01 39 Plasty
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad
20 03 01 Směsný komunální odpad
20 03 03 Uliční smetky
20 01 21 Zářivky a/nebo ostatní odpad s obsahem rtuti
* odborný odhad množství dle obdobných zařízení

O
O
O
O
O
O
O
N

0,1
5
0,2
0,8
0,5
55
0,45
0,01

odborná firma
Výkup
Výkup
odborná firma
odborná firma
odborná firma
odborná firma
odborná firma

Komunální odpad bude průběžně ukládán do popelnic a kontejnerů, bude zajištěn odvozem
sběrnými vozy oprávněné firmy. Použitý tříděný odpad, vhodný pro recyklaci, bude ukládán
do papírových či jiných vhodných obalů a předáván oprávněné firmě.
Původce bude dle povinností uvedených v zák.č. 185/2001:
- odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů,
- vzniklé odpady které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo
fyzické osobě k možnému využití,
- nelze-li odpady využít, zajistit jejich zneškodnění,
- kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných
vlastností,
- shromažďovat utříděné podle druhů a kategorií,
- zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím
životní prostředí.
Odvoz a zneškodnění odpadů bude smluvně zajištěno odbornou firmou.
Nakládání s odpady bude řešeno v souladu s požadavky schváleného Programu odpadového
hospodářství kraje, zejména z hlediska třídění odpadů a možnosti jejich recyklace.

4. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
Možnost vzniku havárií
Navržený záměr není takovým záměrem, který by sebou nesl zásadní riziko vyplývající
z používání látek nebo technologií.
Možnost vzniku havárie s negativním dopadem na ovzduší a klima, vodu, půdu, geologické
podmínky a zdraví obyvatel vycházející z dopravy používané v rámci stavebních prací lze
technickými opatřeními omezit na minimum.
Problémy by mohly nastat při nesprávném nakládání s odpady, při nedodržení protipožárních
opatření, při havárii vozidel na přilehlých komunikacích v rámci stavby. Případný únik
motorového oleje, nafty či benzinu bude eliminován pravidelnou kontrolou technického stavu
a pravidelnou údržbou vozidel a stavebních mechanismů v průběhu vlastní stavby.
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 zabezpečit využitím sorpčních prostředků,
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případně zajistit sanaci horninového prostředí postižené lokality. Postižená lokalita musí být
v co nejkratším časovém horizontu sanována.
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.
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.

5. Hluk
Stavbou „Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě – Přívoze“ bude provedena úprava
stávajícího prostoru před Hlavním nádražím v Ostravě. Bude provedena rekonstrukce
stávajícího parkoviště před nádražní budovou, dopravní intenzity se významně nezmění.
Novým zdrojem hluku bude nové propojení mezi ul.Nádražní a Wattovou, smyčka pro
dálkové autobusy. Nové parkoviště je navrženo na ploše, která je v současnosti jako odstavný
prostor pro vozidla využívána se současnou kapacitou 26 stání na nový počet 52 stání.
Pro stavbu „Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze“ – objekt „Prodloužení
ul.Skladištní vč.smyčky autobusů“ byla zpracována na základě požadavků vycházejících
z projednávání dokumentace (Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem
v Ostravě – posouzení projektové dokumentace) Hluková studie jako podklad pro hodnocení
vlivu hluku z provozu na zdraví obyvatel. Hlukovou studii zpracovala firma PROJEKT 2010,
s.r.o. Ostrava, Ing.Josef Blaha v 05/2009.
Cílem studie bylo výpočtem dopravního hluku ověřit dodržení (případně míru překročení s
návrhem opatření) nejvyšší přípustné hodnoty venkovního hluku v okolí projektovaného
parkoviště a odstavné plochy autobusů. Studie byla zpracována dle Metodiky pro výpočet
hluku ze silniční dopravy (březen 1996), aktualizované v roce 2005 (časopis Planeta č.
2/2005).
Intenzita dopravy
Odvozená z úvahy o max. intenzitě dopravy v průběhu ranní dopravní špičky
(7-8 hod) kdy z parkoviště odjíždí 80 % vozidel plně obsazeného parkoviště,
přijíždí 6 autobusů na odstavná stání.
Volba posuzovaných bodů (2 m před fasádou stávajících objektů)
PB1 : 1. patro (kanceláře), ul. Watova,
PB2 : 1. patro (kanceláře), ul. Watova,
PB3 : 1. patro (kanceláře), ul. Watova,
PB4 : přízemí (byty), ul. Jungmanova,
PB5 : přízemí (školka), ul. Jungmanova.
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Pozn.: Z posuzovaných bodů jsou chráněnými objekty body PB4 – objekt bydlení a PB5 –
školka.
Situace posuzovaných bodů (dle PROJEKT 2010, s.r.o. Ostrava, Ing.Josef Blaha v 05/2009.

Výsledné hodnoty hluku :
Posuzovaný bod PB1 : <= 52,1 dB
Posuzovaný bod PB2 : <= 52,4 dB
Posuzovaný bod PB3 : <= 50,6 dB
Posuzovaný bod PB4 : <= 51,4 dB
Posuzovaný bod PB5 : <= 48,2 dB
V závěru zpracovatel studie uvádí, že po výstavbě a zprovoznění posuzovaných dopravních
staveb bude dodržena nejvyšší přípustná hodnota venkovního hluku dle Nařízení vlády č.
502/2000 Sb., která činí 55 dB (se započtením korekce 2) dle přílohy č. 6).
Hluková studie včetně výpočtu dopravního hluku je uvedena v plném rozsahu v části
F.Doplňující údaje.
Na základě této Hlukové studie Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se
sídlem v Ostravě vydala závazné stanovisko (č.j. HOK/OV-2832/215.1.3/09-004
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z 18.5.2009), ve kterém souhlasí s vydáním územního rozhodnutí pro stavbu „Estetizace
přednádražního prostoru v Ostravě – Přívoze“. V souladu s §77 zákona č.258/2000 Sb. a §4
odst.5 zákona č zákona č.183/2006 Sb. Tento souhlas vyžaduje splnění podmínky (pozn.:
uvedena je v této kapitole oznámení pouze podmínka týkající se hluku, stanovisko KHS je
v uvedeno v části F. Doplňující údaje) v projektu pro stavební povolení objektu „Prodloužení
ul.Skladištní vč.smyčky autobusů“, kde bude garantováno, že parkoviště a smyčka nebudou
provozovány v noční době, nebo doloženo, že i noční provoz bude v souladu s požadavky
Nařízení vlády č.148/2006 Sb.
Uvedená podmínka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje bude následně
projektem řešena.
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C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
1.1 Dosavadní využívaní území a priority jeho trvale udržitelného využívání
Zájmové území v lokalitě, v němž je navržena stavba „Estetizace přednádražního prostoru
v Ostravě - Přívoze“ je rekonstrukcí přednádražního prostoru Hlavního nádraží v Ostravě.
Navržena je obnova stávajících zpevněných a nezpevněných ploch a komunikací, obnoveny
budou komunikace vozidlové i pro pěší, tramvajový svršek, trolejbusová smyčka,
rekonstruována bude stávající parková plocha (vznikne parkoviště pro 93 vozidel), a
parkoviště s 52 parkovacími stáními, propojena bude ulice Nádražní a prostor mezi ulicemi
Nádražní a Wattová, realizována bude smyčka pro dálkové autobusy. Součástí záměru bude
doplnění prostoru o polyfunkční objekt s věží a úprava stávajících objektů (kašna, rampy,
přístřešek, pietní místo). Realizovány budou se stavbou související úpravy inženýrských sítí
(přeložky, přípojky).
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 bude dotčen jeden pozemek vedený (Katastr nemovitostí) v kultuře
zahrada, která je v současnosti již zpevněnou plochou.
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. Stavba se
nachází na ploše „B2“ chráněného ložiskového území české části Hornoslezské pánve pro
výhradní ložisko černého uhlí. Stavbu je nutno zajistit s ohledem na deformační parametry
podle ČSN 73 0039.
Realizací stavby nebude narušena kvalita a schopnost regenerace území.
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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 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
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 (viz.
Sdělení k záměru „Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze“, Krajský úřad
Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství.- č.j. MSK 73557/2009
z 22.4.2009 – část posouzení dle §45i odst.1 zák. č.114/1992 Sb.).
- 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.
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.
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- na území hustě zalidněná
Navrhovaná stavba je situována v území prostoru před Hlavním nádražím v Ostravě, kde
bezprostředně navazuje související stavby a dopravní trasy železnice. Ve směru
jihovýchodním je situována zástavba městské části Moravská Ostrava Přívoz.
- na území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)
Přímo zájmové území není územím se starou zátěží. Podle Systému evidence starých
ekologických zátěží, který byl zřízen a je spravován a aktualizován MŽP, nejsou v místě
realizace stavby staré zátěže evidovány.
Z důlního hlediska je zájmové území situováno v sousedství zrušených dobývací prostor.
Stavba bude zajištěna s ohledem na předepsané deformační parametry dle ČSN 730039,
uvedené v závazném stanovisku k umístění stavby v chráněném ložiskovém území (Krajský
úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, MSK 61024/2009
z 27.4.2009), tj max.naklonění 1,1.10-3 rad, max.vodorovné poměrné přetvoření 0,7.10-3 a
min.poloměr zakřivení >50 km.
Stavba se nachází v území s možným výskytem důlních plynů podle mapy „Kategorizace
území OKR“ z 05/2002 OKD, DPB, a.s.

2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které
budou pravděpodobně významně ovlivněny
Při přípravě stavby „Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze“ byly sledovány
následující složky životního prostředí, které by mohly být ovlivněny:
- ovzduší a klima
- voda
- půda, horninové prostředí a přírodní zdroje
- flóra, fauna a ekosystémy
- krajina a krajinný ráz
- hmotný majetek a kulturní památky
2.1 Vlivy na obyvatelstvo
Základní kriteria pro posouzení míry nebo možnosti ovlivnění této skutečnosti jsou
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 omezit. 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).
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-

Celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost
narušení faktorů pohody pro obyvatele a zabezpečil dopravní obslužnost území (provoz
městské hromadné dopravy, provoz dopravy přednádražního prostoru, pošty).

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
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 oC a více
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v červenci
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu
Průměrné roční srážky
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více
Srážkový úhrn ve vegetačním období
Srážkový úhrn ve zimním období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

40 – 50
140 – 160
110 – 130
30 – 40
-2 až -3 oC
17 - 18 oC
7 – 8 oC
7 – 8 oC
746 mm
100 – 120
400 - 450 mm
200 - 250 mm
50 – 60
120 – 150
40 – 50

Teplotní a srážková charakteristika lokality vycházející z dlouhodobých měření (19011950) je uvedena v následující tabulce:
Teplotní a srážková charakteristika
Tabulka č.13
Měsíc
1
o
C
-2,2
mm
25

2
-1,1
23

3
2,9
33

4
7,8
45

5
13,1
73

6
16,0
78

7
17,9
97

8
17,0
85

9
13,4
57

10
8,4
51

11
3,4
41

o
Průměr za období rok duben-září
C 8 14,2
mm srážek
640 435
Nejdeštivějším měsícem je červenec, srážkově nejchudším měsícem je únor.

Větrná růžice
Podklady (větrná růžice) byly získány od ČHMÚ Praha v podobě 5 tříd stability a 3
rychlostech větru pro Ostravu ve výšce 10 m nad povrchem země, jak vyžaduje zmíněná
metodika v bodě 2.0.

12
-0,1
32
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Celková průměrná větrná růžice lokality Ostrava :
Tabulka č.14
m.s-1
1,7
5,0
11,0
Součet

N
6,68
4,61
0,62
11,91

NE
8,17
4,95
0,89
14,01

E
0,66
0,27
0,08
1,01

SE
1,56
0,42
0,03
2,01

S
3,97
4,74
1,28
9,99

SW
6,77
11,52
5,78
24,07

W
3,17
2,87
0,97
7,01

NW
2,30
1,84
0,86
5,00

Calm
24,99

24,99

Součet
58,27
31,22
10,51
100,00

Stavební úřad Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz je uveden ve Věstníku MŽP č.
6/2009 (Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší - vymezení oblastí
se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2007) jako oblast se zhoršenou kvalitou
ovzduší pro imise suspendované částice PM10 - průměrná denní a roční koncentrace na ploše
100 % a 92,5 % obvodu, pro imise oxidu dusičitého (NO2) - průměrná roční koncentrace na
ploše 8,4 obvodu, pro imise benzenu - průměrná roční koncentrace na ploše 48,2 % obvodu a
pro imise benzo(a)pyrenu - průměrná roční koncentrace na ploše 100 % obvodu.
Hlavním zdrojem znečištění ovzduší při realizaci stavby mohou být práce související zejména
s přesunem materiálů, pohybem stavebních mechanizmů a manipulaci s materiály.
Minimalizaci znečištění ovzduší lze dosáhnout zejména organizačními opatřeními koordinací stavebních prací, snižováním prašnosti kropením, udržováním techniky v dobrém
technickém stavu a čistotě. Všechna tato opatření jsou v kompetenci dodavatele stavby. Při
dodržování uvedených opatření lze vliv emisí tuhých látek (zejména prachu) na okolí
považovat za malý.
Množství znečišťujících látek, které mohou být emitovány je nízké, z hlediska vlivu na zdraví
málo významné. Tato množství nebudou mít významný vliv na veřejné zdraví.
Rozptylová studie imisní situace umožňuje posoudit vliv stavby „Estetizace přednádražního
prostoru v Ostravě - Přívoze“, po realizaci, na okolí z pohledu ochrany zdraví lidí..

2.3 Voda
Vlastní etapa výstavby nepředstavuje významnější riziko ohrožení kvality vod v případě
respektování dobrého stavu techniky používané při výstavbě.
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Pro snížení 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,
V době provozu bude nakládání s vodami řešeno opatřeními, která jsou předmětem řešení
projektu – zabezpečení vody, režim nakládání s vodou. Veškeré odpadní vody budou
odváděny jednotným kanalizačním sběračem na ÚČOV. Kanalizační řád bude dodržen,
schopnost odvést odpadní vody je projektem prověřena. Provozovatel bude dodržovat limity
platného kanalizačního řádu.

2.4 Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje
Lokalita, ve které je navržena stavba, je tvořena kvartérním pokryvem a předkvartérním
podložím. V zájmové lokalitě byl povrch třetihorního podloží zastižen ve vrtu v hloubce 10,6
metrů pod povrchem terénu. V archivních vrtech provedených do hloubky 10 metrů pod
terén nebyl povrch třetihorních jílů zastižen. Na předkvartérní podloží nasedá souvislá,
proměnlivě mocná vrstva fluviálních štěrků údolní terasy řek Odry a Ostravice (stáří
pleistocén).
Z geomorfologického hlediska leží lokalita v celku Hornomoravský úval. (geomorfologické
členění: provincie – Západní Karpaty, subprovincie – Vněkarpatské sníženiny, oblast –
Severní Vněkarpatské sníženiny, celek – Ostravská pánev).
Hladina podzemní vody v první zvodni je vázána na průlinový kolektor dobře propustných
štěrků údolní terasy, které jsou hlavním nositelem zvodnění. Podložní třetihorní jíly jsou pro
vodu velmi slabě propustné a tvoří na lokalitě izolátor, na kterém se nachází souvislá hladina
podzemní vody. Hladina podzemní vody může být napjatá a má spád k povrchovým tokům,
se kterými je v hydraulické souvislosti (k severu až k severovýchodu). Hladina podzemní
vody byla naražena při provádění vrtných prací (leden 2008) v hloubce 5,5metru pod
povrchem terénu a ustálila se v hloubce 5,3 metru pod povrchem terénu. V archivních
sondách byla hladina podzemní vody ustálena v hloubkách 3,0 a 6,0 metru pod povrchem.
Druhá hladina podzemní vody může být zastižena v proplástcích až mocných polohách
prachovitých písků, které se nacházejí v neogénních jílech.
Zemědělská půda bude záměrem stavby dotčena – součástí stavby je pozemek vedený
v katastru nemovitostí v kultuře zahrada, v současnosti je již pozemek zpevněnou plochou a
není jako zemědělský půdní fond využíván.
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.
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Flora
Stávající zeleň na popisovaném území je složena z listnatých a převážně jehličnatých dřevin.
Největší množství dřevin roste v travnaté ploše uvnitř současné tramvajové točny.
Listnaté dřeviny jsou zastoupeny topolem Populus, javorem Acer, jasanem Fraxinus,
trnovníkem akát Robinia pseudoacacia, ojediněle břízou Betula, vrbou Salix, dubem Quercus,
lípou Tilia, třešní Prunus, jilmem Ulmus. Jehličnaté dřeviny jsou zastoupeny borovicí Pinus,
smrkem Picea, zeravem Thuja, jalovcem Juniperus, ojediněle tisem Taxus. Z keřů se
vyskytuje zlatice Forsythia, tavolník Spiraea, trojpuk Deutzia, hlošina Elaegnus.
Většina dřevin je ve věku 20-40, 40-60 let ojediněle i starší. Stávající skladba a rozmístění
dřevin postrádají kompoziční záměr. Dřeviny nebyly odborně udržovány a původně hustě
sesazené jehličnany vykazují nízkou kvalitu a vzhled.
Výčet druhů determinovaných v bylinném patře přímo v zájmovém území při biologickém
průzkumu
Agropyron repens (pýr plazivý), Agrimonia eupatoria (řepík lékařský), Ajuga reptans
(zběhovec plazivý), Alchemilla vulgaris (kontryhel obecný), Alopecurus pratensis (psárka
luční), Arthemis (rmen), Bellis perennis (sedmikráska chudobka), Capsella bursa pastoris
(kokoška pastuší tobolka), Dactylis glomerata (srha říznačka), Elytrigia reensp (pýr plazivý)
(ens), Galium aparine (svízel přítula), Geranium robertianum (kakost krvavý), Geum
urbanum (kuklík městský), Glechoma hederacea (popenec břečťanovitý),
Poa annua
(lipnice roční), Potentilla anserina (mochna husí), Ranunculus repens (pryskyřník plazivý),
Taraxacum officinale (smetánka lékařská), Urtica dioica (kopřiva dvoudomá)..
Fauna
Urbanizované území a dopravními cestami je na živočichy chudé. Lze očekávat výskyt druhů
běžných pro daný typ prostředí - běžní zástupci hmyzu, hmyzožravci a drobní hlodavci, běžní
zástupci ptactva (vrabec domácí Passer domesticus, vrabec polní Passer montanu sýkora
babka Parus palustris, sýkora koňadra Parus major, sýkora modřinka Parus caeruleus,
špaček obecný Sturnus vulgaris,).
Pokud se zde přechodně vyskytují některé synantropní druhy fauny, jedná se výhradně o
hmyz, hlodavce nebo ptáky uvyklé pohybu člověka.
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.
Zásah do stávající zeleně - zdravotní, pěstební nebo stavební bude předmětem nového
architektonického návrhu, který bude zahrnovat návrh nových sadových úprav.
Kácení dřevin v prostoru nově navrženého záměru bude provedeno dle inventarizace dřevin,
budou zde zahrnuty dřeviny určené ke kácení z pěstebního, zdravotního, kompozičního a
stavebního hlediska. Kácení může být provedeno na základě povolení v souladu s ust. §8
odst.3 vyhl. č.395/1992 Sb. příslušného orgánu ochrany přírody, kterým je Magistrát města
Ostravy, odbor ochrany životního prostředí.
Dřeviny určené k zachování v oblasti stavby budou chráněny proti poškození v nadzemní i
podzemní části odpovídající technologií (např.bedněním), tři metry od paty kmene stávajícího
stromu nesmí být prováděna žádná stavební činnost. Okraje výkopů v blízkosti dřevin budou
zajištěny proti sesuvu. V dosahu korun stromů budou výkopy prováděny šetrně-ručně, aby
nedošlo k jejich poškození. Ořez stromů musí být proveden odbornou firmou.
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Po realizaci komunikací a ostatních zpevněných ploch a modelaci terénu bude řešené území
ozeleněno s ohledem na funkčnost a estetiku celého území s návazností na celkový
kompoziční záměr.
Navrhované listnaté stromy budou zastoupeny dle návrhu projektučervenolistou formou
javoru mléčného, sloupovitou formou habru obecného a platanem javorolistým.
Úzký sortiment rostlinného materiálu lišící se habitem a barvou vychází z účelně jednoduché
celkové kompozice stavebního návrhu, vč. modelovaného terénu.
V parkovišti podél budovy policie budou vysázeny červenolisté javory Acer platanoides
Crimson King. Na největší zelené ploše tramvajové točny je navržen v řadách sloupovitý habr
obecný – Carpinus betulus Fastigiata. Odlehlejší parkoviště na ul. Wattova bude osázeno
trojicí platanu javorolistého – Platanus acerifolia.
Výsadba stromů bude probíhat ve vhodném vegetačním termínu a tak rychle, aby nemohlo
dojít k přeschnutí kořenových balů. Bezprostředně po výsadbě je nutné rostliny důkladně zalít
(dávka min. 100l/strom).
Stromy budou po osovém a výškovém vyrovnání fixovány 4 kůly osazené zešikma do dna
výsadbové jámy, kůly musí být tlakově impregnované proti hnilobám,výška kůlů nad terénem
musí být min. 2m, dřevina ke kůlům bude dostatečně upevněna kokosovým úvazkem nebo
širokým textilním popruhem. Kůly budou osazeny uvnitř výsadbové jámy,aby bylo možné
provádět mechanizované kosení trávníku. Vysazené stromy budou u paty kmene chráněny
proti mechanickému poškození. Např. rozříznutou flexibilní hadicí . Ochranu je nutné
instalovat ihned po výsadbě . Musí chránit kmen do výšky alespoň 20cm. Jedenkrát ročně
musí být kontrolována, stejěn tak i kmen, který chrání před poškozením.

2.6 Krajina, krajinný ráz
Krajinný ráz je kategorií smyslového vnímání, je utvářen přírodními a kulturními prvky,
složkami a charakteristikami, jejich vzájemným uspořádáním, vazbami a projevy v krajině.
Hodnocení krajinného rázu se týká především hodnocení prostorových vztahů, uspořádání
jednotlivých prvků krajiny v určitém prostoru s ohledem na zvláštnost, působivost a
neopakovatelnost tohoto prostorového uspořádání.
Každá charakteristika se navenek uplatňuje v prostorových, vizuálně vnímaných vztazích
krajiny, zároveň také hodnotami vycházejícími z prostorového uplatnění estetických hodnot,
harmonického měřítka a vztahů v krajinném systému.
Záměr bude lokálně znamenat zásah do vzhledu stávajícího systému, přednádraží prostor
bude navrhovanou stavbou upraven a rekonstruován. Bude realizována rekonstrukce a úprava
liniové a statické dopravy bez významnějšího vlivu na krajinný ráz. Zabezpečena bude
celková estetizace celého území.
Lokálně významnější stavbou bude polyfunkční objekt s věží. Tato stavba je navržena
s ohledem na navazující stavby. Výškově nebude znamenat v území významný vliv. Objekt je
navržen ve tvaru protáhlého kvádru (úzký, dlouhý, v řezu mírně zkosený), na jehož konci
bližším ulici Nádražní se do výšky 22 m vypíná věž s hodinami. Objekt bude osazený na
místo stávajícího oplocení u kolejiště ČD a.s. a pozice věže zároveň navazuje na osu ulice
Nádražní.
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Pohled na navrhovanou věž s hodina v řezu

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.15
Předmět hodnocení
Vlivy na obyvatelstvo
Vlivy na ovzduší a klima
Vliv na hlukovou situaci
Vliv na povrchové a podzemní vody
Vliv na půdu
Vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje
Vliv na floru a faunu
Vliv na ekosystémy
Vliv na krajinu
Vliv na hmotný majetek a kulturní památky

Kategorie významnosti
I.
II.
III.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Vysvětlivky:
I. - složka mimořádného významu, je proto třeba jí věnovat pozornost
II. - složka běžného významu, aplikace standardních postupů
III.- složka v daném případě méně důležitá, stačí rámcové hodnocení

Složky životního prostředí jsou zařazeny do 3 kategorií podle charakteru záměru, lokality, do
níž má být záměr umístěn, a podle stavu životního prostředí v okolí realizace záměru. Tabulka
byla vyplněna po podrobném studiu dané problematiky.
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Vliv výstavby a provozu stavby na ekosystémy, jejich složky a funkce.
Tabulka č.16
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, odvedení vod kanalizací

Půda

nepřímé

nedojde ke skutečnému záboru zemědělského půdního
fondu (dotčena jedna parcela, která je v současnosti
zemědělsky nevyužívána)
Nedojde k dotčení půdy určené k plnění funkce lesa

Vliv na flóru a faunu přímé
v době stavby

Provedena bude estetizace území včetně sadových úprav

Vliv na krajinný ráz

minimální vliv

přímé

Vliv na flóru a faunu nepřímé
v době provozu

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 nebude ovzduší znečištěno nad přípustnou úroveň. Tato
skutečnost byla posouzena zpracovanou rozptylovou studií.
Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že při započtení předpokládaného imisního pozadí
hodnocené lokality Ostrava - Přívoz v roce 2012 a maximálního nárůstu imisních koncentrací
z realizované stavby „Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze“, v místě
nejbližší obytné zástavby (ul. Jungmannova 997/7), budou výsledné imisní koncentrace
škodlivin činit pro suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 250,102
µg/m3a suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 48,006 µg/m3, pro oxid
dusičitý (NO2) maximální hodinová koncentrace 180,239 µg/m3 a průměrná roční
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koncentrace 32,011 µg/m3, pro benzen – průměrná roční koncentrace 7,000 69 µg/m3 a
průměrná roční koncentrace 6,000 003 2 ng/m3
Tím budou splněny imisní limity pro oxid dusičitý (NO2) vycházející z nařízení vlády
č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, v místě obytné zástavby.
Imisní limit pro suspendované částice (PM10) – průměrná denní koncentrace je již dnes
překročen. Maximální imisní nárůst vlivem stavby „Estetizace přednádražního prostoru v
Ostravě - Přívoze“ pro suspendované částice (PM10) – denní koncentrace bude v místě
nejbližší obytné zástavby (ul. Jungmannova 997/7) 0,102 µg/m3 = 0,04 % maximálního
imisního pozadí roku 2012. Imisní znečištění pro suspendované částice (PM10) nepochází jen
z hodnocené stavby, ale významný vliv má průmyslová výroba Ostravska, lokální topeniště
na pevná paliva a ostatní doprava.
Imisní limit pro suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace je již dnes
překročen. Maximální imisní nárůst vlivem stavby „Estetizace přednádražního prostoru v
Ostravě - Přívoze“ pro suspendované částice (PM10) – roční koncentrace bude v místě
nejbližší obytné zástavby (ul. Jungmannova 997/7) 0,006 µg/m3 = 0,01 % maximálního
imisního pozadí roku 2012. Imisní znečištění pro suspendované částice (PM10) nepochází jen
z hodnocené stavby, ale významný vliv má průmyslová výroba Ostravska, lokální topeniště
na pevná paliva a ostatní doprava.
Imisní limit pro benzen je již dnes překročen. Maximální imisní nárůst vlivem stavby
„Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze“ pro benzen – průměrná roční
koncentrace bude v místě nejbližší obytné zástavby (ul. Jungmannova 997/7) 0,000 69 µg/m3
= 0,01 % průměrného imisního pozadí roku 2012. Imisní znečištění pro benzen nepochází jen
z hodnocené stavby, ale významný vliv má průmyslová výroba Ostravska, lokální topeniště
na pevná paliva a ostatní doprava.
Maximální imisní nárůst vlivem stavby „Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě Přívoze“ pro benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace bude v místě nejbližší obytné
zástavby (ul. Jungmannova 997/7) 0,000 003 2 ng/m3 = 0,000 05 % průměrného imisního
pozadí roku 2012. Imisní znečištění pro benzo(a)pyren nepochází jen z hodnocené stavby, ale
významný vliv má průmyslová výroba Ostravska, lokální topeniště na pevná paliva a ostatní
doprava.
Vliv hlukové zátěže
Stavbou „Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě – Přívoze“ nebudou stávající hlukové
zdroje změněny - bude provedena rekonstrukce stávajícího parkoviště před nádražní budovou,
ale dopravní intenzity se v důsledku rekonstrukce nezmění. V prostoru přednádražního
parkoviště dojde k úpravě parkovacích míst a navýšení kapacity parkoviště z 57 na 93
parkovacích míst. Není předpoklad nárůstu dopravních intenzit, způsob využití parkoviště se
nezmění, zlepší se úroveň parkování cestujících.
Novým zdrojem bude nové propojení mezi ul.Nádražní a Wattovou, smyčka pro dálkové
autobusy a parkoviště, které bude nové, ale na ploše, která je v současnosti jako odstavný
prostor pro vozidla využívána. Současná kapacita takto využívané plochy s 26 stáními se
zvýší na 52 stání.
Firma PROJEKT 2010, s.r.o. Ostrava, Ing.Josef Blaha zpracovala pro tento nový stav
Hlukovou studii na základě požadavků Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje,
jejímž cílem bylo výpočtem dopravního hluku ověřit dodržení (případně míru překročení s
návrhem opatření) nejvyšší přípustné hodnoty venkovního hluku v okolí projektovaného
parkoviště a odstavné plochy autobusů.
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Intenzita dopravy byla zpracovatelem hlukové studie odvozena z úvahy o max. intenzitě
dopravy v průběhu ranní dopravní špičky (7-8 hod) kdy z parkoviště odjíždí 80 % vozidel
plně obsazeného parkoviště a přijíždí 6 autobusů na odstavná stání.
Na základě závěru této Hlukové studie Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě vydala závazné stanovisko (č.j. HOK/OV-2832/215.1.3/09-004
z 18.5.2009), ve kterém souhlasí s vydáním územního rozhodnutí pro stavbu „Estetizace
přednádražního prostoru v Ostravě – Přívoze“ s podmínkou, že v projektu pro stavební
povolení objektu bude garantováno, že parkoviště a smyčka nebudou provozovány v noční
době, nebo doloženo, že i noční provoz bude v souladu s požadavky Nařízení vlády
č.148/2006 Sb. Uvedená podmínka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
bude následně projektem řešena.
Z hlukové studie vyplývá, že 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.
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. Přijata budou opatření pro zabezpečení dopravní
obslužnosti území i po dobu stavby.
Dojde k estetizaci přednádražního prostoru, zabezpečení možnosti parkování a úpravě v rámci
využití hromadné dopravy. Tyto skutečnost se v konečném důsledku příznivě projeví
v provoz souvisejících staveb – nádraží, pošta.

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
 Negativní dopad stavebních prácí spojený s dovozem stavebního materiálu a se stavebními
pracemi bude správnou organizací stavby snížen a omezen.
 Při stavebních pracích bude dbáno na dodržování všech zásad ochrany vod, realizací a
provozem záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových 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.Před vydáním kolaudačního rozhodnutí budou stavebnímu úřadu předány doklady
prokazující, že se stavebními odpady bylo nakládáno v souladu s ustanoveními zákona o
odpadech.
 S odpady, které budou vznikat, bude nakládáno v souladu s ustanoveními zák. o odpadech,
včetně předpisů vydaných k jeho provedení.
 Dešťové vody z parkoviště a přilehlých komunikací budou před napojením na venkovní
kanalizaci napojeny na ORL. Vypouštění odpadních vod podléhá povolení příslušného
vodoprávního úřadu dle zák.č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu. Kvalita vypouštěných odpadních vod nepřekročí limity stanovené schváleným
kanalizačním řádem.
 Pro provoz odlučovačů lehkých kapalin bude zpracován provozní řád v souladu
s vyhl.Min.zemědělství č.195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů
vodních děl
 K provedení vodních děl - odlučovače lehkých kapalin - a k jejich změnám – přeložka
vodovodu DN 150 a kanalizace DN 300 - investor požádá o povolení vodoprávního úřadu.
 Vodovodní přípojky budou provedeny a využívány tak, aby nemohlo dojít ke znečištění
vody ve vodovodu Kanalizační přípojky budou realizovány jako vodotěsné a tak, aby nedošlo
ke zmenšení průtočného profilu stok, do kterých jsou zaústěny.
 Součástí projektu bude inventarizace dotčené zeleně, řešeny budou vegetační úpravy
přednádražního prostoru. Výsadby uvnitř tramvajové smyčky budou doplněny o výsadbu
okrasných keřů. Zachované dřeviny v blízkosti stavby budou chráněny před poškozením
nebo zničením, kmeny stromů budou chráněny proti najíždění automobilů.
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 V projektu pro stavební povolení bude pro objekt řešící prodloužení ul.Skladištní vč.
smyčky autobusů doloženo, že provoz bude pro den i pro noc doložen soulad s požadavky
nař.vl.č.148/2006 Sb.
 Projekt pro stavební povolení bude obsahovat řešení potravinářských provozů v souladu s
nař.Evropského parlamentu a Rady ES č.852/2004 o hygieně potravin a zák.č. 258/2000 Sb.
 Stavba bude zajištěna s ohledem na předepsané deformační parametry dle ČSN 730039,
uvedené v závazném stanovisku k umístění stavby v chráněném ložiskovém území (Krajský
úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, MSK 61024/2009
z 27.4.2009), tj max.naklonění 1,1.10-3 rad, max.vodorovné poměrné přetvoření 0,7.10-3 a
min.poloměr zakřivení >50 km.
 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 (PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.,
Ing.arch.Zuzana Havlínová).
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. 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.
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F. Doplňující údaje
1. Mapová a jiná dokumentace, týkající se údajů v oznámení
Oznámení je doplněno mapovou dokumentací:
Situace širších vztahů
Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze
Stávající stav území, schéma
Zákres zájmové lokality do katastrální mapy, měřítko 1 : 1 000
Celková situace, měřítko 1 : 1 000
Celková situace koordinační, měřítko 1 : 500 (zmenšeno)
Fotodokumentace
(dle PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Ing.arch.Zuzana Havlínová)
Výpočet dopravního hluku, PROJEKT 2010, Ing.Josef Blaha, 05/2009
Rozptylová studie „Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze“,
Ing.Fiedler, 10/2009
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Závazné
stanovisko, č.j. HOK/OV-2832/215.1.3/09-004 z 18.5.2009
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,
MSK 61024/2009 z 27.4.2009

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 úprava stávajícího prostoru před budovou hlavního vlakového nádraží
v Ostravě. Řešené území je ohraničeno budovou policie, pošty a dalšími objekty.
K zájmovému území přináleží rovněž vzdálenější parkoviště na ul. Wattova.
Záměr se skládá z několika stavebních objektů, zahrnuje opravu stávajícího přístřešku,
rekultivace ploch před nádražní budovou, úpravu kašny, rampy pro ZTP, mobiliář,
polyfunkční dům s věží, úpravy komunikací a prodloužení ulice Skladištní včetně smyčky
autobusů. Součástí rekultivace ploch před nádražní budovou bude úprava stávajícího
parkoviště, které bude na zahrnovat místo stávajících 57 parkovacích míst po realizaci stavby
93 míst. Zbudována bude propojovací komunikace do ulice Wattovy, nová autobusová točna
a nové parkoviště s 52 parkovacími stáními.
Zamýšlené staveniště se nachází v současně zastavěném území města Ostrava, v katastrálním
území Přívoz. Staveniště celé akce je v prostoru před výpravní budovou hlavního vlakového
nádraží Ostrava, v místě stávajícího oplocení u kolejiště ČD, pokračuje podél budovy České
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pošty až ke křižovatce ulic Wattová a Skladištní, kde končí na volném pozemku, dnes
využívaném jako parkovací plocha.
Území je napojeno na stávající komunikace, které budou předmětem celkové estetizace
přednádražního prostoru (souboru staveb). Celkově se v rámci akce bude jednat o soubor
samostatně zpracovávaných objektů.
Oprava stávajícího přístřešku - bude představovat „odhalení“ stavby až na základní ocelovou
konstrukci, která bude vyspravena a nově vyztužena v oslabených a zkorodovaných částech,
následně bude nově obnovena v souvrství střechy a opatřena nově navrženou celkovou
kapotáží z hliníkových šablon (včetně nové elektroinstalace podhledových svítidel a
nezbytných tras elektrorozvodů napojených na trasu VO). Zastavěná plocha přístřešku je 2
249,7 m2.
Rekultivace ploch před nádražní budovou - znamenají zejména odstranění všech stávajících
povrchů a nahrazení novými (dlažba, živice a doplňky z betonu a nerezi), vyspravení
obrubníků, odvodnění všech ploch, úpravú parkoviště a jeho odkanalizování, rekonstrukce
trolejbusové smyčky ve smyslu úprav radiusů a obnovy povrchů a realizace přeložek
trakčních vedení.
Úprava kašny - vybourání objektu stávající kašny při zachování plastiky růžice a
zakomponování vodotrysků do upravených zpevněných ploch před výpravní budovou
směřujících k místu nově osazené růžice (do stejné pozice na úroveň dlažby). Odvodnění
bude realizováno prostřednictvím obnovené technologie ve stávajících prostorách pod úrovní
dlažby před výpravní budovou.
Rampy pro ZTP - vzniknou jako betonový monoblok o zastavěné ploše 207,76m2
zrealizovaný na rozhraní schodiště před výpravní budovou. Tento objekt bude doplněn o
živičné pásy navazující na nejdůležitější pěší tahy.
Mobiliář - lavičky, odpadkové koše, zahrazovací sloupky, pítko, krycí mříže u stromů a
kolem růžice „kašny“, jízdenkové automaty, nové stanoviště dispečera DPO (řešeno jako
prefabrikovaná buňka o zastavěné ploše cca 9 m2 položená na stávající základy původního
stanoviště), mobiliář bude volně rozmístěn do prostoru přednádražního prostoru bez speciální
přípravy na stavbě.
Zeleň a sadové úpravy budou znamenat celkové zkvalitnění přírodního rázu území,
odstraněna bude náletová zeleň, upraveny plochy trávníků a provedena bude výsadba
nových stromů (zejména v prostoru tramvajové smyčky) a modelace řešených terénů.
Polyfunkční dům s věží bude dvoupodlažní polyfunkční objekt veřejné vybavenosti Stavba
obsahuje kavárnu (s kapacitou 45 míst), muzeum Camilla Sitteho, pronajímatelné plochy,
zastávku MHD, zázemí řidičů MHD a vyhlídkovou věž s hodinami. Bude sloužit pro cestující
vlakového nádraží, MHD i široké veřejnosti. V rámci tohoto objektu bude nutná úprava sítí, a
to přeložení silového vedení NN, telekomunikačních kabelů, kanalizace, plynovodu,
koordinace vodovodu a nově zřízené přípojky vody, kanalizace, plynovodu, NN a
telekomunikačního vedení a to zejména v prostoru podél a pod objektem s věží (jak je patrno
s koordinační situace).
Úpravy komunikací a prodloužení ul.Skladištní vč.smyčky autobusů, obsahující úpravy
stávajících povrchů komunikací odstraněním stávajících a realizováním nových (nezbytná
základová souvrství a pojízdná vrstva živice), opravy obrubníků, přechodů, zastávek a
ostrůvků v prostoru Vlakového nádraží a s tím související úpravy odvodnění. Dále zbudování
propojovací komunikace do ulice Wattovy a realizace nové autobusové točny včetně nového
parkoviště.
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Pietní místo Židovské obce Ostrava - v rámci této stavby jde pouze o koordinaci umístění
památníku, stavebně je to samostatná stavba jiného investora. Památník zaujímá plochu cca
18 m2.
Žáden prvek chráněný dle zák.č.114/1992 Sb. ve znění pozdějších zákonů nebude stavbou
dotčen. Stavba se nenachází v oblasti, které patří mezi území s archeologickými, kulturními
nebo historickými reáliemi. Nenachází se zde žádná chráněná oblast přirozené akumulace
podzemních vod.
Stavba se nachází v ochranném pásmu železnice, v ochranném pásmu podzemního vedení
vysokého i nízkého napětí, podzemního vedení telekomunikační kabelové trasy a dalších
inženýrských sítí, které se navrhují přeložit.
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 řešení estetizace přednádražního
prostoru. Technické řešení je koncipováno účelně s optimalizací využití doprovodných ploch
a dopravních požadavků. Zabezpečena bude statická doprava.
H. Příloha
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou
územně plánovací dokumentací
Vyjádření Magistrátu města Ostravy, odboru útvaru hlavního architekta, zn.:
ÚHA/2602/09/KUCH z 20.4.2009 k dokumentaci ke stavbě „Estetizace přednádražního
prostoru v Ostravě – Přívoze“
Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000)
Sdělení k záměru „Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze“, Krajský úřad
Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství.- č.j. MSK 73557/2009
z 22.4.2009 – část posouzení dle §45i odst.1 zák. č.114/1992 Sb.).
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Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů o stavbě, o současném a
výhledovém stavu jednotlivých složek životního prostředí a s přihlédnutím ke všem
souvisejícím skutečnostem lze konstatovat, že navrhovaná stavba ”Estetizace
přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze” je přijatelná a lze ji
doporučit
k realizaci v navrženém řešení.

Oznámení bylo zpracováno: říjen 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:
Ing.arch.Zuzana Havlínová, PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
Ing.Petr Fiedler, Háj ve Slezsku
Ing.Josef Blaha, Projekt 2010

Podpis zpracovatele oznámení:

…….………………………….
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(dle PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Ing.arch.Zuzana Havlínová)
Výpočet dopravního hluku, PROJEKT 2010, Ing.Josef Blaha, 05/2009
Rozptylová studie „Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze“,
Ing.Fiedler, 10/2009
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Závazné
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61024/2009 z 27.4.2009
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H. Příloha

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou
územně plánovací dokumentací
Vyjádření Magistrátu města Ostravy, odboru útvaru hlavního architekta, zn.:
ÚHA/2602/09/KUCH z 20.4.2009 k dokumentaci ke stavbě „Estetizace přednádražního
prostoru v Ostravě – Přívoze“
Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000)
Sdělení k záměru „Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze“, Krajský úřad
Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství.- č.j. MSK 73557/2009
z 22.4.2009 – část posouzení dle §45i odst.1 zák. č.114/1992 Sb.).

