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

Investor
Sídlo
IČ
Zástupce investora

Statutární město Ostrava
Městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35, 710 16 Slezská Ostrava
00845451
Ing. Antonín Maštalíř

Oznamovatel
Sídlo
IČ
DIČ

CITY INVEST OSTRAVA , spol. s r.o.
Tvorkovských 2016/17 , 709 79 Ostrava-Mariánské Hory
46509734
CZ 46509734
tel.596625494
fax.596625296
email: cio@cityinvestostrava.cz

Projektant
Sídlo
IČ
DIČ

MS architektura a design s.r.o.
Smetanovo náměstí 979/2, 702 00 Ostrava
26781808
CZ26781808
tel. 267 206 206, fax. 267 206 207
e-mail: msaad@msgroup.cz
Mgr. Ing.arch. Elzbieta Szkatulová (ČKA 03517)

B. Údaje o záměru
I. Základní údaje
1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1
Revitalizace bytových domů Nová Osada
dle 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
Celková plocha řešeného území
Zpevněné plochy - komunikace
Zpevněné plochy - dlažba
Zpevněné plochy - mlat
Zastavěná plocha - budovy
Plocha zeleně
Podzemní garáže
z toho
Polozapuštěná stání
z toho
Povrchová stání
z toho

21 401 m2
966 m2
3 064 m2
768 m2
8 792 m2
10 569 m2
172 stání
3 vyhrazená stání
18 stání
1 vyhrazené stání
26 stání
7 vyhrazených stání
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3. Umístění záměru

Kraj Moravskoslezský
Statutární město Ostrava
Městská část Slezská Ostrava
K.ú. Slezská Ostrava
P.č. 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486,
2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2508, 2509, 2510,
2511, 2512, 2517, 2526, 2540, 2541, 2542, 2551, 5632, 5634

4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry (realizovanými,
připravovanými, uvažovanými)
Záměrem investora je řešení revitalizace bytových domů v lokalitě Nová Osada v Ostravě
v Městské části Slezská Ostrava.
Soubor bytových domů Nová Osada byl vybudován ve 40.letech 20.století jako sociální
bydlení pro přestěhovalce. Zastavovací koncept byl jednoduchý. Fádnost zástavby je do
značné míry kompenzována velkým množstvím vzrostlé zeleně, který dává lokalitě příjemný
rekreační charakter podobající se parku.
Navržena je celková oprava stávajících bytových domů, v rámci rekonstrukce vzniknou nové
bytové jednotky v dnes nevyužitých podkrovích. U některých domů vzniknou nové byty
rovněž v přístavbách.
Lokalita Nová Osada je vzdálená cca 2 km od centra města. Z východní strany lokalita
sousedí s areálem zoologické zahrady, z východní strany ji od ul. Heřmanické odděluje řada
rodinných domů. Z jižní strany se nachází skupina bytových domů ze stejného období.
Řešené území tvoří západní část trojúhelníka sevřeného ulicemi Heřmanická, Stromovka a
Bernerova. Všechny pozemky dotčené stavbou jsou ve vlastnictví investora.
Terén je mírně svažitý směrem k severu, prostor mezi domy tvoří v současné době
komunikace s asfaltovým povrchem a plochy trávníků s velkým množstvím vzrostlé zeleně.
Lokalita je dobře dopravně dostupná, včetně obsluhy městkou hromadnou dopravou. Zcela
zde chybí řešení dopravy v klidu. V rámci regenerace obytného souboru budou vytvořeny
nové parkovací kapacity – jedná se povrchová stání při komunikacích, polootevřené garáže
v terénním valu u ul. Kepkovy a jednopodlažní podzemní garáže ve vnitrobloku bytových
domů v ulici Kasární.
Domy ve východní části lokality byly již zrekonstruovány – rekonstrukce se týkala zejména
opravy fasád a střech, bez zásahů do architektonického vzhledu domů a jejich okolí. Pravá
část lokality, která je předmětem této PD, navrhuje progresivnější řešení lokality jako celku.
Snahou je vytvořit zajímavější hmotové uspořádání pomocí přístaveb orientovaných příčně ke
stávajícím domům, které spolu s novým řešením fasád od sebe jednotlivé domy odliší a
zvýrazní.
V současné době chybí v území prostory pro komerční vybavenost a služby. V rámci
regenerace vznikne na volných pozemcích 5 nových bytových domů, v jejichž přízemí jsou
navrženy nebytové prostory. Existující nebytové jednotky v suterénech ve stávajících
objektech při ul. Heřmanické budou opraveny a půdorysně zvětšeny.
Regenerace bytových domů zahrnuje kromě opravy domů a novostaveb také celkovou úpravu
okolí domů (odpočinková místa, dětská hřiště, regenerace zeleně) a vytvoření nových
parkovacích kapacit – jedná se povrchová stání při komunikacích, polootevřené garáže
v terénním valu u ul. Kepkovy a jednopodlažní podzemní garáže ve vnitrobloku bytových
domů v ulici Kasární.
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V zájmovém území se nachází veškerá potřebná technická infrastruktura. Revitalizace a
dostavby bytových domů nevyžaduje rozšíření ani navýšení kapacit stávajících sítí.
V rámci úprav okolí a stavby podzemních garáží musí být přeložena vedení ve vnitrobloku
domů v ulici Kasární.
Napojení objektů na dopravní infrastrukturu bude i nadále z ulic Heřmanické a Bernerovy.
Trasy komunikací uvnitř obytného areálu (ul. Kepkova, ul. Kasární) budou prostorově a
funkčně navržené jako obytné zóny tak, aby umožnily dopravní obsluhu nových bytových
domů, ale zároveň v co nejvíce minimalizovaly dopravu uvnitř areálu, ve kterém by měli
dominovat chodci.
Všechny navržené stavby jsou v souladu s funkčním využití předepsaným platným územním
plánem. Navržené stavby nejsou v rozporu s podmínkami danými vlivy důlní činnosti.
Dle platného územního plánu města Ostravy je zájmové území dotčeno následujícími limity:
Funkční využití území: bydlení hromadné
Bydlení v nájemných domech v městské a sídlištní zástavbě
Vhodné funkční využití:
Různé typy nájemných domů (většinou nad 3 N.P. viz poznámka) převážně bez
vestavěné vybavenosti. Vybavenost, sloužící danému území: zařízení obchodu,
služeb, místní správy, předškolní, školní (základní a střední školy),
zdravotnická, sportovní, stravovací, společenská, zařízení pro volnočasové
aktivity. Příslušné komunikace motorové, cyklistické, pěší, parkoviště. Zeleň
veřejná a obytná, dětská hřiště, hřiště pro mládež a dospělé.
Přípustné funkční využití:
Vybavenost, sloužící širšímu území: zařízení obchodu, služeb, stravování,
školská, zdravotnická, církevní, kulturní, sociální, ubytovací, administrativní.
Nerušící drobná výroba a služby. Příslušné hromadné podzemní a nadzemní
garáže, vestavěné garáže. Nezbytná technická vybavenost.
Výjimečně přípustné:
Rodinné domky. Hotely, administrativní budovy. Boxové garáže. Benzinová
čerpadla jako součást hromadných garáží.
Území ve vlivu důlní činnosti - Území s dlouhodobými anomálními projevy
Chráněné ložiskové území (černé uhlí) - Hornoslezská pánev
Chráněné ložiskové území (zemní plyn) - Rychvald
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Výřez mapy územního plánu města Ostravy

Příjezd na staveniště bude zajišťován po stávajících místních komunikacích ulice
Heřmanická, Bernerova a Stromovka. Vnitroareálové komunikace (Kasární, Kepkova) budou
stavbou využity dle etapizace a postupu výstavby.
Stavba bude zásobována vodou ze stávajících přípojek – pro stavbu bude osazen samostatný
vodoměr. V případě potřeby bude vybudována provizorní staveništní přípojka nebo přeložka.
Pro zásobování stavby el.energií bude vytvořena samostatná staveništní přípojka ze
stávajících skříní vedení NN na fasádě dotčených objektů.
Stavba není situována v zátopovém území. Řešené území není památkově chráněno.
Lokalita se nachází v chráněném ložiskovém území Hornoslezská pánev (černé uhlí) a
Rychvald (zemní plyn) v ostravské části Hornoslezské pánve bývalého dobývacího prostoru
pro černé uhlí Slezská Ostrava III. V současné době byla důlní činnost ukončena, je zde
stanoven dobývací prostor na hořlavý zemní plyn. Při realizaci stavebních prací je nutné
respektovat veškeré požadavky ČSN 73 0039 (Navrhování objektů na poddolovaném území)
na zajištění stavby z hlediska účinků poddolování v závislosti na kategorii staveniště. Do
řešené lokality zasahuje ochranné pásmo Starého důlního díla (Kutací 55 a 56). V prostoru OP
však není navržena nová zástavba.
V návrhu jsou dodržena ochranná pásma stávajících i nově navržených inženýrských sítí.
Možnost kumulace s jinými záměry než uvedenými, v zájmovém území není vymezena.
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5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a
hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Cílem investora je efektivněji využít území, zvýšit počet a plošný standard bytů, doplnit do
dnes monofunkční bytové zástavby prostory pro občanskou vybavenost, vyřešit v území
dopravu v klidu vybudováním podzemního parkingu, celkově esteticky a sociálně lokalitu
pozvednout a naplnit tak její residenční a rekreační potenciál.
Předmětné pozemky jsou dle platného územního plánu určené k funkčnímu využití Hromadné
bydlení. V řešené zóně se nachází celkem 10 obytných domů, které jsou ve špatném
technickém stavu, nevyhovují esteticky, z hlediska dispozičního řešení ani standardu bytů.
Soubor bytových domů Nová Osada byl vybudován ve 40.letech minulého století jako
sociální bydlení pro přestěhovalce. Domy ve východní části lokality byly již zrekonstruovány
– rekonstrukce se týkala zejména opravy fasád a střech bez zásahů do architektonického
vzhledu domů a jejich okolí. Snahou projektu je vytvořit zajímavější hmotové uspořádání
pomocí přístaveb orientovaných příčně ke stávajícím domům, které spolu s novým řešením
fasád od sebe jednotlivé domy odliší a zvýrazní.
V lokalitě je v současné době nedostatečná občanská vybavenost – zejména kvůli chybějícím
nebytovým prostorům v bytových domech. V rámci revitalizace území je proto navrženo pět
nových bytových domů s nebytovými prostory v celé ploše přízemí. Předpokládané využití
nebytových prostor je vzhledem k jejich konfiguraci a velikost příhodné pro menší
provozovny obchodu nebo služeb (kavárna, restaurace, kadeřnictví, opravna, čistírna,
specializované prodejny, zájmové kluby atp.). Vzhledem k tomu, že v okolí je poměrně velké
množství staveb pro trvalé bydlení, nově vzniklá komerce bude sloužit spádovému území
přesahujícímu samotnou kolonii Nová Osada a přispěje k celkovému oživení lokality.
Při umísťování přístaveb domů, novostaveb a garáží bylo dbáno na zachování hodnotných
prvků zeleně, tak, aby lokalita neztratila nic ze svého parkového charakteru, objekty si i přes
výrazné navýšení funkčních ploch zachovávají sympatické měřítko 2-3 podlaží. Revitalizace
veřejného prostoru mezi domy se bude týkat nejen kultivace zeleně, ale především
zpevněných ploch, které budou opatřeny novými povrchy, vybaveny mobiliářem a vhodným
venkovním osvětlením. V okolí nebytových jednotek vzniknou nové odpočinkové plochy,
které mohou sloužit např. pro předzahrádky restaurací. Návrh zahrnuje také vybudování 2
dětských hřišť.
Varianty
Pro variantní posouzení stavby by mohly být zvažovány varianty nulová varianta a varianta
předkládaná oznamovatelem (aktivní varianta).
Nulová varianta by znamenala ponechat území v současném stavu v nevyhovujících
podmínkách pro bydlení obyvatel včetně nevyhovující infrastruktury lokality.
Variantu navrhovanou oznamovatelem je možné považovat za přijatelnou a vhodnou za
předpokladu uplatnění všech doporučení a navrhovaných opatření. Revitalizace lokality Nová
Osada zabezpečí celkovou opravu stávajících bytových domů, vzniknou nové bytové jednotky
v dnes nevyužitých podkrovích a v přístavbách.
Současně bude řešena doprava v klidu, budou vytvořeny nové parkovací kapacity –
povrchová stání při komunikacích, polootevřené garáže v terénním valu u ul. Kepkovy a
jednopodlažní podzemní garáže ve vnitrobloku bytových domů v ulici Kasární.
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Stavba bude napojena na stávající technickou infrastrukturu města a bude řešena v souladu s
dopravním systémem řešeného území.
Navrhované řešení vychází z celkového konceptu lokality a navazujících okolních objektů a
typu území.

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Stávající objekty mají dvě nadzemní podlaží se čtyřmi byty na každém podlaží – z dnešního
pohledu představují bytové jednotky nejnižší možný plošný standard. Podkroví domů jsou
vzhledem k nízkému sklonu střechy nevyužitelná.
Rekonstrukce stávajících objektů navrhuje sloučení bytových jednotek za účelem vytvoření
větších bytů s lepším standardem. Podlaží jsou navíc rozšířena o plochu přístaveb –
dvoupodlažních směrem do ulice, nebo třípodlažních směrem do vnitrobloku. Díky zvýšení
atiky a sklonu střechy je možné využít podkroví v celé ploše pro byty. Nové byty budou
oproti současným vybaveny také balkony, lodžiemi, v podkroví francouzskými okny, což
výrazně zvyšuje komfort bytů, a také přispěje k sociálnímu oživení veřejného prostoru v okolí
domů.
Nové ztvárnění fasád se orientuje na jednoduchost korespondující s původními objekty, ale
nabízí mnohem širší škálu tvarů, povrchů, barev. Rozmanitosti bude dosaženo střídáním oken
typického formátu a vysokých oken se sníženým parapetem, kombinací hladké omítky se
škrábanou strukturou omítek na nových přístavbách, zvýraznění oken šambránami, barevnými
akcenty na soklech, v lodžiích. Tradiční omítaný povrch fasád bude doplněn autentickými a
odolnými materiály schopnými přirozeného stárnutí – titanzinkový plech na střechách,
kovové prvky z pozinkovaného plechu, pohledový beton, gabionové zídky atp.
Na zpevněných plochách je kombinovaná zámková dlažba s většími formáty dlažby, cestičky,
pěšiny a hřiště v plochách zeleně budou z mlatu a tudíž budou plnit funkci vsakovacích ploch.
Tabulka č.1
Bilance ploch areálu
Celková plocha řešeného území
Zpevněné plochy - komunikace

(m2)
21 401
966

Zpevněné plochy - dlažba
Zpevněné plochy - mlat
Zastavěná plocha - budovy

3 064
768
8 792

Plocha zeleň
- na konstrukci garáží
- na rostlém terénu

10 569
2 758
7 811
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Stavba bude zahrnovat následující stavební objekty:
SO 01 – SO 10 Bytový dům
SO 11 – SO 15 Polyfunkční dům
SO 16 – SO 17 Vstup do podzemních garáží
SO 18 Polozapuštěný parking
SO 19 Podzemní garáže
SO 20 Areálové komunikace
Tabulka č.2
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Tabulka č.3

Seznam inženýrských objektů
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Výše uvedené stavební a inženýrské objekty (SO, IO) charakterizují řešenou stavbu
s vymezením možného rozsahu řešené problematiky.
Vzhledem k potřebě optimalizace a koordinace výstavby stavba proběhne v 5 etapách.
• Etapa 1.
Demolice objektu SO 10, novostavba jižní části podzemních garáží (SO 19b) včetně
výstupu na terén (SO 17) a přeložek inženýrských sítí, novostavba polyfunkčního
domu na pozemku č.2490 a 2491 (SO 11), rekonstrukce stávajících bytových domů
v ul. Kasární č.p. 1476/3 (SO 08), 1478/1 (SO 09), rekonstrukce komunikace Kasární
– jižní část, vč. veřejného osvětlení
• Etapa 2.
Novostavba severní části podzemních garáží (SO 19a) včetně výstupu na terén
(SO 16) a přeložek inženýrských sítí, novostavba polyfunkčního objektu SO.12,
rekonstrukce stávajících bytových domů v ul. Kasární č.p. 1458/7 (SO 05), 1473/6
(SO 06), 1474/5 (SO 07), rekonstrukce areálových komunikací – severní část vč.
přeložek sítí a veřejného osvětlení
• Etapa 3.
Novostavba polyfunkčních objektů SO 13 a SO 14, zpevněné plochy v okolí domů, vč.
veřejného osvětlení
• Etapa 4.
Rekonstrukce a přístavby bytových domů v ul. Heřmanické č.p. 1443/28 (SO 02),
1442/26 (SO 03), v ul. Kepkově č.p. 1465/3 (SO 04) (SO 01 – SO 04), garáže
v terénním valu (SO 18), rekonstrukce přilehlých areálových komunikací, vč.
veřejného osvětlení
• Etapa 5.
Novostavba polyfunkčního objektu na pozemku č. 2542, 2511 (SO 15), rekonstrukce
komunikací vč. přeložek sítí a veřejného osvětlení
Pro každou realizační etapu si dodavatel stavby vybuduje samostatné zařízení staveniště
v blízkosti dotčených objektů. Vzhledem k rozsahu a dlouhodobosti stavebních prací v areálu
je navrženo vytvoření centrálního zařízení staveniště se zázemím stavby umístěného přibližně
uprostřed areálu. Pozemky, na kterých se nachází stavba včetně ZS jsou v majetku stavebníka.
Na staveništi se nachází vzrostlá zeleň, kterou je nutné po dobu výstavby chránit bedněním a
dalšími ochrannými opatřeními.
V rámci stavebních úprav dojde k asanaci objektu č.p. 1477/2 (SO 10), který je vzhledem ke
špatnému stavebně-technickému stavu nevhodný pro rekonstrukci.
Při rekonstrukci bytových domů dojde k vybourání vnitřních nenosných konstrukcí, všech
vrstev podlah a podhledů pod trámovými stropy, sejmutí krovu. Budou odstraněna stávající
okna a výplně otvorů ve fasádách, otlučeny všechny vrstvy omítek až na nosné zdivo.
Pro zajištění bouracích prací musí dodavatel použít takovou mechanizaci, která vyhoví
únosnosti nosných konstrukcí. Při bouracích pracích je nutné věnovat zvýšenou pozornost
transportu a skladování vybouraného stavebního materiálu. Při bourání je třeba zamezit
shromažďování většího množství materiálu na jednom místě, případně materiál skladovat co
nejblíže nosných svislých konstrukcí (pilířů, stěn). Vzhledem k tomu, že se jedná o
rekonstrukci, je nutné během stavby koordinovat navržené rozměry se stávajícími přímo na
stavbě.

14
Novostavby a stavební úpravy veřejných prostranství si vyžádají kácení některých stávajících
stromů a keřů. Jedná se o stromy a keře, které byly v dendrologickém průzkumu označeny
nižší sadovnickou hodnotou, převážně stromy rychle rostoucí (ovocné dřeviny, topoly).
Přesný počet kácených stromů a rozsah odstraňovaných keřů byl vymezen ve zpracovaném
dendrologickém průzkumu.
V rámci stavby dojde k přesunu většího množství zeminy – zejména v souvislosti s výstavbou
nových objektů bytových domů, objektu podzemních garáží a polozapuštěných stání. Dle
etapizace výstavby dojde k přesunu zeminy – velká část na mezideponie, nevyužitá část na
deponie zeminy. Přesné množství zeminy bude určeno v dalších fázích projektové
dokumentace.
Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení.
V rámci regenerace obytného souboru budou vytvořeny nové parkovací kapacity – jedná se
povrchová stání při komunikacích, polootevřené garáže v terénním valu u ul. Kepkovy a
jednopodlažní podzemní garáže ve vnitrobloku bytových domů v ulici Kasární.
Domy ve východní části lokality byly již zrekonstruovány, provedeny byly opravy fasád a
střech, bez zásahů do architektonického vzhledu domů a jejich okolí. Pravá část lokality, která
je předmětem tohoto posouzení, navrhuje progresivnější řešení lokality jako celku. Snahou je
vytvořit zajímavější hmotové uspořádání pomocí přístaveb orientovaných příčně ke stávajícím
domům, které spolu s novým řešením fasád od sebe jednotlivé domy odliší a zvýrazní.
V rámci revitalizace území je navrženo 5 nových bytových domů s nebytovými prostory
v celé ploše přízemí. Předpokládané využití nebytových prostor je vzhledem k jejich
konfiguraci a velikost příhodné pro menší provozovny obchodu nebo služeb (kavárna,
restaurace, kadeřnictví, opravna, čistírna, specializované prodejny, zájmové kluby atp.).
Skupina tří nových objektů bude tvořit „náměstíčko“ uprostřed lokality, další dva objekty
budou umístěny při okrajích areálu, kde zaplní proluky mezi stávajícími domy. Fasády
nebytových prostorů jsou v nevyšší možné míře prosklené tak, aby se přirozeně propojovali
s veřejným prostorem ve svém okolí.
Při umísťování přístaveb domů, novostaveb a garáží bylo dbáno na zachování hodnotných
prvků zeleně, tak, aby lokalita neztratila nic ze svého parkového charakteru. Objekty si i přes
výrazné navýšení funkčních ploch zachovávají měřítko 2-3 podlaží. Revitalizace veřejného
prostoru mezi domy se bude týkat nejen kultivace zeleně, ale především zpevněných ploch,
které budou opatřeny novými povrchy, vybaveny mobiliářem a vhodným venkovním
osvětlením. V okolí nebytových jednotek vzniknou nové odpočinkové plochy, které mohou
sloužit např. pro předzahrádky restaurací. Návrh zahrnuje také vybudování 2 dětských hřišť.
Nové ztvárnění fasád se orientuje na jednoduchost korespondující s původními objekty, ale
nabízí mnohem širší škálu tvarů, povrchů, barev. Rozmanitosti je dosaženo střídáním oken
typického formátu a vysokých oken se sníženým parapetem, kombinací hladké omítky se
škrábanou strukturou omítek na nových přístavbách, zvýraznění oken šambránami, barevnými
akcenty na soklech, v lodžiích. Tradiční omítaný povrch fasád je doplněn autentickými a
odolnými materiály schopnými přirozeného stárnutí – titanzinkový plech na střechách,
kovové prvky z pozinkovaného plechu, pohledový beton, gabionové zídky atp.
Na zpevněných plochách je kombinovaná zámková dlažba s většími formáty dlažby, cestičky,
pěšiny a hřiště v plochách zeleně budou z mlatu a tudíž budou plnit funkci vsakovacích ploch.
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Stavebně-konstrukční řešení
Konstrukce stávajících bytových domů
Suterénní zdivo je provedeno z dusaného litého betonu, stropní konstrukce nad suterénem je
železobetonový trámový strop. Zdivo nadzemní části objektu je provedeno tradičním zděním
z cihel plných na maltu. Stropní konstrukce nadzemních podlaží jsou dřevěné trámové. Nosný
systém je podélný dvoutakt, nosné konstrukce v tl. 450 mm, nenosné zdi pak 150 a 100 mm.
Střešní konstrukce je dřevěný krov vaznicové soustavy, na krokvích je celoplošné bednění
s plechovou krytinou.
Fasády objektů jsou provedeny v hladké omítce v různém stupni degradace (zpuchření,
odpadání větších ploch). Okna jsou jednoduchá, u některých objektů zdvojená, v dřevěných
rámech, většinou dvoukřídlá. Střecha je sedlová s valbami.
U stávajících objektů bylo provedeno zhodnocení současného stavu. Byl proveden stavebně
technický průzkum a statické posouzení. Stavebně – technický průzkum byl proveden firmou
MARPO s.r.o. v prosinci 2009. Byly posouzeny dva objekty – Kasární 1478/1 a Heřmanická
1443/28. Statický posudek a podrobný popis konstrukcí je k dispozici u zpracovatele
projektu. Celkový stávající technický stav jednotlivých stávajících bytových domů ozn. jako
SO 01 až SO 10 v předmětné zástavbě odpovídá stáří a minimálně prováděné stavební
údržbě. Nejsou zřejmé žádné závažné projevy statických vad nebo poruch hlavních nosných
prvků bytových domů, které jsou charakteristické např. při změně podmínek základového
podloží nebo při překročení dovoleného namáhání v nosných konstrukcích bytových domů
obecně. Je možné konstatovat, že nosná konstrukce jednotlivých bytových domů je staticky
v dobrém stavu a nejsou ani porušeny hlavní konstrukční vazby. Bytové domy jsou tzv.
staticky v klidu. Bytový dům SO 10 je vlivem účinků poddolování (konkrétně vlivem
denivelace) nakloněný a je doporučena jeho celková asanace - demolice. Jakákoliv stavební
úprava, která by vedla k eliminaci naklonění je totiž v tomto případě ekonomicky nepřijatelná.
Před provedením vlastní nástavby jednotlivých stávajících bytových domů je doporučeno
provést v úrovni stropu 1. a 2. NP mechanické ztužení kolem obvodu těchto domů (tzv.
skleštění) pomocí prvků helikální výztuže s fixací v cihelném zdivu obvodového pláště
pomocí vysokopevnostní polymercementové malty.
Navržené konstrukční úpravy
V rekonstruovaných domech dojde k vybourání nenosných příček bytů ve všech podlažích.
Ve střední nosné stěně bude třeba vytvořit otvory, které umožní zvětšení bytů. Budou
provedena oprava trámových stropů mezi podlažími, vyměněny poškozené trámy a provedeny
nové podlahy a podhledy. Nové vnitřní příčky budou sádrokartonové, mezibytové stěny
budou z keramických tvárnic. Schodiště zůstane stávající, bude opraven povrch stupňů.
V rámci změny dispozic bytů bude třeba v některých domech upravit pozici oken na fasádě. U
některých oken dojde ke zvětšení otvoru – snížení parapetu. V podkroví budou vytvořeny
střešní vikýře s francouzskými okny až k podlaze a nová střešní okna. Nová okna budou
dřevěná zasklená izolačním dvojsklem. Obvodové zdivo bude zatepleno kontaktním
zateplovacím systémem. Fasáda bude z probarvené omítky. Dojde ke zvýšení atiky na 1,3 m a
sklonu střechy tak, aby bylo možné využít podkroví v celé ploše pro byty. Nová střecha bude
jednoplášťová s krytinou z titanzinku.
Přístavby stávajících objektů budou mít nosnou konstrukci z železobetonového skeletu
vyzdívaného keramickými tvárnicemi. Obvodové stěny budou rovněž zatepleny. Střecha u
třípodlažních nástaveb bude šikmá sedlová a bude navazovat na zastřešení původního objektu.
U dvoupodlažních přístaveb na straně schodiště bude střecha plochá s plechovou krytinou.
Mezi přístavbou a původním objektem bude provedena průběžná dilatace v celé výšce
objektu.
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Novostavby
Nové bytové domy budou mít stěnový nosný systém ze železobetonu vyzdívaného
keramickými tvárnicemi. Stropy a základy budou železobetonové. Obvodové stěny budou
zatepleny. Schodiště bude železobetonové. Střecha bude šikmá sedlová s krytinou
z titanzinku. Okna budou rovněž dřevěná zasklená izolačním dvojsklem. Fasády budou
provedeny ve strukturované omítce s barevnými akcenty v lodžiích a na šambránách oken.
Přízemí s nebytovými prostory bude mít celoprosklenou fasádu.
Podzemní garáže
Podzemní garáže budou provedeny jako železobetonový skelet, konstrukčně bude rozdělen na
2 dilatační celky. Každý dilatační celek má samostatný rampový vjezdy/výjezdy – SO.19b do
ulice Bernerova, SO.19a v severní části ul. Kasární. Garáže jsou dále přístupné 2
samostatnými vstupy z povrchu (SO 16, SO 17), 2 vstupy z prostoru polyfunkčního domu
(SO 11).
Přívod vzduchu bude zajištěn přirozenou cestou – světlíky zabudovanými ve střešní
konstrukci podzemních garážích, přirozeným větráním přístupovými komunikacemi
(vjezdové a výjezdové rampy), a nuceným odvětráním zplodin automobilů – nasávání
umístěno u podlahy garáží, rozvody vedeny podél nosných sloupů konstrukce garáží směrem
nahoru s vyústěním do volného venkovního prostoru, odsávání zplodin bude zajištěno
ventilátory umístěnými na rozvodech. V souladu s čl.I.4.6 ČSN 73 0804 musí být
v hromadných garážích instalováno samočinné požární odvětrání (SOZ). Objekt podzemních
garáží bude samostatným požárním úsekem. Kapacita parkingu – viz. odstavec 3.4. této
zprávy.
Konstrukční řešení podzemních garáží
Konstrukce podzemních garáží je navržena v principu patrového skeletu s deskovými stropy
provedeného z monolitického železobetonu (dále jen ŽB) kvality min. C35/37. Základní
nosné rámy jsou navrženy v příčném směru objektu garáží. Volba modulového systému
rámového skeletu bude respektovat návrh stání vozidel a organizaci provozu podzemních
garáží. Konstrukce ŽB stěn zajistí prostorové ztužení v obou směrech rámového skeletu.
Rámová konstrukce skeletu a obvodových stěn bude založena na ŽB roštové základové desce
(deska s obrácenými základovými pásy v místech sloupů skeletu a stěn) s využitím pasivního
tlaku zemin v aktivní zóně základového podloží.
Projektová dokumentace je zpracována dle požadavků vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných
technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností
pohybu a orientace.
V této fázi projektové dokumentace je řešeno zejména vnější prostředí lokality. V rámci
revitalizace lokality Nová Osada vzniknou nové pozemní komunikace, nové trasy pro pěší,
nová parkovací místa. Veškeré pěší trasy budou respektovat požadavky dotčené vyhlášky –
zejména instalace vodících linií, signálních a varovných pásů a dalších opatření, které jsou
v této vyhlášce zmíněna. Vstupy do objektů budou mít alespoň jeden vstup v úrovni
komunikace pro pěší bez vyrovnávacích stupňů. U stávajících objektů nebyl, dle zadání
investora, navržen bezbariérový přístup do vyšších pater objektu, řešení zůstává stávající. U
nových objektů jsou navrženy výtahy, které zajišťují bezbariérový přístup do všech pater,
včetně podzemních garáží. Nebytové prostory v přízemí nových bytových objektů jsou rovněž
bezbariérově přístupná.
V souladu s Vyhl. 398/2009 Sb. budou na odstavných a parkovacích plochách vymezena
parkovací stání určená pro vozidla zdravotně postižených osob takto:
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Podzemní garáže: celkový počet 172 stání, z toho bude 3 vyhrazená stání
Polozapuštěná stání: celkový počet 18 stání, z toho 1 vyhrazené stání
Povrchová stání: celkový počet 26 stání, z toho 7 vyhrazených stání
Konkrétní opatření a stavební řešení bude řešeno v dalších fázích projektové dokumentace.
Inženýrské sítě
Každý objekt bude napojen přípojkou pitné vody DN50 ze stávajícího vodovodního řadu.
Vodovodní přípojka bude přivedena do technické místnosti, kde bude umístěn vodoměr se
všemi příslušnými armaturami. Studená voda pitná bude rozvedena v objektu ke všem
zařizovacím předmětům. Ohřev teplé vody se bude provádět centrálně, v objektu je navržen
plynový kotel s ohřevem TUV. Rozvod vody bude proveden z trubek plastových, izolovaných
trubkovou izolací MIRELON. V každé bytové jednotce bude umístěný podružný vodoměr na
studné i teplé vodě.
Splaškové vody z jednotlivých objektů budou svedeny do základů a vyvedeny mimo objekt,
kde budou napojeny na stávající jednotnou kanalizaci.
Dešťové vody ze střechy jednotlivých objektů budou svedeny venkovními dešťovými svody
a dále jako přípojka kanalizace budou napojeny na stávající jednotnou kanalizaci.
Přípojka plynu DN 40 bude napojena na veřejný NTL plynovod. Na obvodové zdi každého
objektu bude osazený hlavní uzávěr plynu s plynoměrem. Potrubí přípojky plynu bude
přivedeno do technické místnosti, kde bude umístěn plynový kotel.
Ústřední vytápění objekt SO 01 – SO 09
Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TV bude plynový kondenzační kotel o výkonu 24-28 kW
s nuceným odtahem spalin. Tento kotel bude propojen se zásobníkem TV o objemu
400 – 500 l, vybaveným topnou vložkou odpovídajícího výkonu. Regulace kotle i ohřevu
teplé vody bude zajištěna pomocí kotlového ekvitermního regulátoru. Spaliny kotle budou
pomocí koaxiálního potrubí odvedeny nad střechu objektu. Kotel i zásobník budou umístěny
v technické místnosti v 1.PP.
Ústřední vytápění objekt SO 11 – SO 15
Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TV bude plynový kondenzační kotel o výkonu 28-33 kW
s nuceným odtahem spalin. Tento kotel bude propojen se zásobníkem TV o objemu
400 –500 l, vybaveným topnou vložkou odpovídajícího výkonu . Regulace kotle i ohřevu
teplé vody bude zajištěna pomocí kotlového ekvitermního regulátoru. Spaliny kotle budou
pomocí koaxiálního potrubí odvedeny nad střechu objektu . Kotel i zásobník budou umístěny
v technické místnosti v 1.N.P.
Vzduchotechnické zařízení se vyskytuje pouze v objektu podzemních garáží (SO 19). Přívod
vzduchu bude zajištěn přirozenou cestou – světlíky zabudovanými ve střešní konstrukci
podzemních garážích, přirozeným větráním přístupovými komunikacemi (vjezdové a
výjezdové rampy), a nuceným odvětráním zplodin automobilů – nasávání umístěno u podlahy
garáží, rozvody vedeny podél nosných sloupů konstrukce garáží směrem nahoru s vyústěním
do volného venkovního prostoru, odsávání zplodin bude zajištěno ventilátory umístěnými na
rozvodech.
Silnoproudé elektroinstalace u objektů SO 01 – SO 09 řeší přívodní vedení od hlavní
domovní skříně, společný elektroměrový rozvaděč RE. Z elektroměrových rozváděčů budou
napojeny bytové rozvodnice RB, umístěné v jednotlivých bytech. Pro objekty SO 11 – SO
15¨nová el. instalace řeší napojení nového objektu na síť ČEZ, přívodní vedení od hlavní
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domovní skříně a společný elektroměrový rozvaděč RE. Z elektroměrového rozváděče budou
napojeny bytové rozvodnice RB, umístěné v jednotlivých bytech a rozvaděč RK-komerční
prostory v přízemí domu. Z elektroměrového rozváděče RE bude napojen rozváděč vlastní
spotřeby RS1 ze kterého bude napojena el. instalace společných prostor - schodiště ,
rozváděč kabelové televize a rozváděč internetové sítě.
Slaboproudé elektroinstalace - v objektu bude zřízena společná TV anténa, na některých
stávajících objektech jsou zřízena kabelové rozvody UPC. Je možno projednat napojení
dalších objektů. Objekty budou připojeny k internetové síti vlastním bezdrátovým systémem,
případně využitím linek O2.
Řešení areálových komunikací a stavba nových objektů se dotkne trasy veřejného osvětlení.
K přeložkám stávajících rozvodů dochází pouze v místech, kde je vedení na místě nově
budovaného objektu (SO.19b, SO.11, SO.15), v ostatních případech dojde pouze k dočasné
demontáži nebo přesunu osvětlovacích těles. Celkem je nutné demontovat 10 ks těles a osadit
13 ks nových lamp. Nové lampy veřejného osvětlení budou navržené s nepřímým osvětlením
směrovaným dolů. V ulici Bernerova bude při výměně osazeno původní těleso výšky 8 m.
Tělesa budou umístěna nejméně 600 mm od hrany komunikací, min. 800 mm nad konstrukcí
stropu podzemních objektů.
Úroveň navrhovaného technického řešení
Záměr odpovídá požadovanému standardu pro obdobné stavby a je v souladu s platnou
legislativou. Na životní prostředí může mít vliv vlastní výstavba bytových domů a následně
provoz objektů související s posuzovaným středními spalovacími stacionárními zdroji
znečišťování ovzduší (zařízení ke spalování paliv) a provozem souvisejícím s parkovacími
stáními.
Navržený způsob realizace záměru rekonstrukce a výstavby bytových domů, realizace
parkovacích míst a jejich provozem a celkové řešení území je řešeno tak, aby vliv na životní
prostředí byl minimalizován. Stav hlukové zátěže je posouzen, produkce škodlivin do ovzduší
je řešena rozptylovou studií.
Navržené technické i stavební a dopravní řešení je v souladu s požadavky na obdobná
zařízení a stavby. Navržena je stavba přiměřeným způsobem řešící stávající lokalitu Nová
Osada s ohledem na okolní objekty a dopravní charakteristiky území. Technické řešení
jednotlivých stavebních a funkčních prvků je řešeno účelně s optimalizací využití
doprovodných ploch a technologických požadavků. Statická doprava je řešena s ohledem na
zabezpečení omezení vlivů z provozu vozidel i v případě havarijního stavu vzniklého
v souvislosti zejména s provozem vozidel.
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7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení stavby
2010
Ukončení
2012
Uveden je předpoklad - dle projektu – není v současné době známo, bude postupně doplněno.

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj
Město

Moravskoslezský
Statutární město Ostrava
Městský obvod Slezská Ostrava

Ovlivnění jiných správních území se nepředpokládá.

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato
rozhodnutí vydávat
Územní rozhodnutí a stavební povolení bude v kompetenci Stavebního úřadu Magistrátu
města Ostrava a příslušného Městského obvodu Slezská Ostrava.
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II. Údaje o vstupech
1. Zábor půdy
Stavba bude realizována na pozemcích parc. čís.: P.č. 1116/1, 1117, 1118, 1128, 1129 v k.ú.
Slezská Ostrava, které jsou ostatními plochami a zastavěnými plochami. P.č. 1130 je
zahradou.
Tabulka č.4
P.č.

Výměra (m2)

2478

7699

2479

2310

2480

560

2481

535

2482

6996

2483

772

2484

1164

2485

802

2486

199

Způsob využití
Kultura
Zeleň
Ostatní plocha
Ostatní komunikace
Ostatní plocha
Ostatní komunikace
Ostatní plocha
Ostatní komunikace
Ostatní plocha
Zeleň
Ostatní plocha
Ostatní komunikace
Ostatní plocha
Zeleň
Ostatní plocha
Ostatní komunikace
Ostatní plocha
Zastavěná plocha a nádvoří

2487

212

Zastavěná plocha a nádvoří

2488

213

Zastavěná plocha a nádvoří

2489

212

Zastavěná plocha a nádvoří

2490

215

Zastavěná plocha a nádvoří

2491

214

2492

214

Jiná plocha
Ostatní plocha
Zastavěná plocha a nádvoří

2493

2723

2508

188

Zeleň
Ostatní plocha
Zastavěná plocha a nádvoří

2509

191

Zastavěná plocha a nádvoří

2510

194

Zastavěná plocha a nádvoří

2511

1664

2512

795

2517

201

Zeleň
Ostatní plocha
Ostatní komunikace
Ostatní plocha
Zastavěná plocha a nádvoří

2526

5567

2540

4673

Zeleň
Ostatní plocha
Ostatní komunikace
Ostatní plocha

Vlastník
Svěřená správa nemovitostí
RPG Byty, s.r.o., Gregorova
2582/3, 701 97 Ostrava
Statutární město Ostrava
Městský obvod Slezská Ostrava
Statutární město Ostrava
Městský obvod Slezská Ostrava
Statutární město Ostrava
Městský obvod Slezská Ostrava
Statutární město Ostrava
Městský obvod Slezská Ostrava
Statutární město Ostrava
Městský obvod Slezská Ostrava
Statutární město Ostrava
Městský obvod Slezská Ostrava
Statutární město Ostrava
Městský obvod Slezská Ostrava
Statutární město Ostrava
Městský obvod Slezská Ostrava
Statutární město Ostrava
Městský obvod Slezská Ostrava
Statutární město Ostrava
Městský obvod Slezská Ostrava
Statutární město Ostrava
Městský obvod Slezská Ostrava
Statutární město Ostrava
Městský obvod Slezská Ostrava
Statutární město Ostrava
Městský obvod Slezská Ostrava
Statutární město Ostrava
Městský obvod Slezská Ostrava
Statutární město Ostrava
Městský obvod Slezská Ostrava
Statutární město Ostrava
Městský obvod Slezská Ostrava
Statutární město Ostrava
Městský obvod Slezská Ostrava
Statutární město Ostrava
Městský obvod Slezská Ostrava
Statutární město Ostrava
Městský obvod Slezská Ostrava
Statutární město Ostrava
Městský obvod Slezská Ostrava
Statutární město Ostrava
Městský obvod Slezská Ostrava
Statutární město Ostrava
Městský obvod Slezská Ostrava
Statutární město Ostrava
Městský obvod Slezská Ostrava

21
2541

623

2542

194

2551

3771

5632

6750

5634

424

Ostatní komunikace
Ostatní plocha
Jiná plocha
Ostatní plocha
Ostatní komunikace
Ostatní plocha
Ostatní komunikace
Ostatní plocha
Ostatní komunikace
Ostatní plocha

Statutární město Ostrava
Městský obvod Slezská Ostrava
Statutární město Ostrava
Městský obvod Slezská Ostrava
Statutární město Ostrava
Městský obvod Slezská Ostrava
Statutární město Ostrava
Statutární město Ostrava
Městský obvod Slezská Ostrava

Nedojde k záboru zemědělského půdního fondu.
Půda určená k plnění funkce lesa
Půda určená k plnění funkce lesa nebude záměrem dotčena.

2. Odběr a spotřeba vody
Pitná voda
Každý objekt bude napojen přípojkou pitné vody DN50 ze stávajícího vodovodního
řadu. Vodovodní přípojka bude přivedena do technické místnosti, kde bude umístěn
vodoměr se všemi příslušnými armaturami. Studená voda pitná bude rozvedena
v objektu ke všem zařizovacím předmětům. Ohřev teplé vody se bude provádět
centrálně, v objektu je navržen plynový kotel s ohřevem TUV. Rozvod vody bude
proveden z trubek plastových, izolovaných trubkovou izolací MIRELON. V každé
bytové jednotce bude umístěný podružný vodoměr na studné i teplé vodě.
Roční potřeba vody pro jednotlivá SO:
SO 01,03,14 – 24 osob
SO 02, 04-09 – 30 osob
SO 11 – 50 osob
SO 12,13,15 – 20 osob

Qrok = 1 104 m3.rok-1
Qrok = 1 380 m3.rok-1
Qrok = 2300 m3.rok-1
Qrok = 920 m3.rok-1

Celková spotřeba vody (všechny objekty)
Qrok = 1104 x 3 + 1380 x 7 + 2300 + 920 x 3

Qrok = 18 032 m3.rok-1

3. Surovinové a energetické zdroje
Při výstavbě a provozu nebudou používány suroviny nebo materiály, které by mohly způsobit
negativní ovlivnění životního prostředí nebo zdraví obyvatel.
Specifikace a vyčíslení množství stavebních materiálů budou součástí stavebního projektu.
Plyn
Přípojka plynu DN 40 bude napojena na veřejný NTL plynovod. Na obvodové zdi každého
objektu bude osazený hlavní uzávěr plynu s plynoměrem. Potrubí přípojky plynu bude
přivedeno do technické místnosti, kde bude umístěn plynový kotel.
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Spotřeba plynu objektů SO 01 – SO 09
Max.hodinová spotřeba ZP
Roční spotřeba ZP

3,6 m3/h
4 400 m3/rok

Spotřeba plynu objektů SO 11 – SO 15
Max.hodinová spotřeba ZP
Roční spotřeba ZP

4,2 m3/h
5 140 m3/rok

Celková potřeba plynu (všechny objekty)
4 400 x 9 + 5 140 x 6 = 39 600 + 30 840 = 70 440 m3/rok
Vytápění
Ústřední vytápění objekt SO 01 – SO 09
Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TV bude plynový kondenzační kotel o výkonu 24-28 kW
s nuceným odtahem spalin. Tento kotel bude propojen se zásobníkem TV o objemu 400 –
500L, vybaveným topnou vložkou odpovídajícího výkonu. Regulace kotle i ohřevu teplé vody
bude zajištěna pomocí kotlového ekvitermního regulátoru. Spaliny kotle budou pomocí
koaxiálního potrubí odvedeny nad střechu objektu. Kotel i zásobník budou umístěny
v technické místnosti v 1.PP. Rozvodné potrubí bude k jednotlivým stoupačkám vedeno pod
stropem 1.PP. Stoupačky a přípojky k jednotlivým tělesům povedou po zdech, nebo budou
zasekány v drážkách ve zdech. Veškeré potrubí bude provedeno z měděných trubek
spojovaných lisováním, opatřených tepelnou izolací. Jako otopná plocha budou instalována
ocelová desková tělesa, která budou na přívodu opatřena termostatickým ventilem a na
zpátečce uzavíratelným radiátorovým šroubením. Měření celkové spotřeby tepla bude
zajištěno samostatným plynoměrem pro kotel. Náklady na jednotlivé byty budou rozpočítány
pomocí poměrových měřidel, osazených na jednotlivých otopných tělesech.
Roční spotřeba tepla pro vytápění a ohřev TV
Potřeba tepla pro vytápění
Potřeba tepla pro ohřev teplé vody
Potřeba tepla pro objekt celkem

205,7 GJ/rok = 57,1 MWh/rok
90,0 GJ/rok = 25,1 MWh/rok
295,7 GJ/rok = 82,2 MWh/rok

Ústřední vytápění objekt SO 11 – SO 15
Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TV bude plynový kondenzační kotel o výkonu 28-33 kW
s nuceným odtahem spalin. Tento kotel bude propojen se zásobníkem TV o objemu 400 –
500L, vybaveným topnou vložkou odpovídajícího výkonu . Regulace kotle i ohřevu teplé
vody bude zajištěna pomocí kotlového ekvitermního regulátoru. Spaliny kotle budou pomocí
koaxiálního potrubí odvedeny nad střechu objektu . Kotel i zásobník budou umístěny
v technické místnosti v 1.N.P. Rozvodné potrubí bude k jednotlivým stoupačkám vedeno
v podhledu 1.N.P. Stoupačky a přípojky k jednotlivým tělesům povedou po zdech, nebo
budou zasekány v drážkách ve zdech. Veškeré potrubí bude provedeno z měděných trubek
spojovaných lisováním, opatřených tepelnou izolací. Jako otopná plocha budou instalována
ocelová desková tělesa, která budou na přívodu opatřena termostatickým ventilem a na
zpátečce uzavíratelným radiátorovým šroubením. Měření celkové spotřeby tepla bude
zajištěno samostatným plynoměrem pro kotel. Náklady na jednotlivé byty budou rozpočítány
pomocí poměrových měřidel, osazených na jednotlivých otopných tělesech.
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Roční spotřeba tepla pro vytápění a ohřev TV
Potřeba tepla pro vytápění
Potřeba tepla pro ohřev teplé vody
Potřeba tepla pro objekt celkem

248,5 GJ/rok = 69,0 MWh/rok
79,9 GJ/rok = 22,2 MWh/rok
328,4 GJ/rok = 91,2 MWh/rok

Celkem
Objekty SO 01 - SO 09
Potřeba tepla pro vytápění pro jeden objekt
205,7 GJ/rok = 57,1 MWh/rok
Objekty SO 11 – SO 15
Potřeba tepla pro vytápění pro jeden objekt
248,5 GJ/rok = 69,0 MWh/rok
Celková potřeba tepla pro vytápění (všechny objekty)
205,7 x 9 + 248,5 x 6 = 1851,3 + 1491
3342,3 GJ/rok = 928,4 MWh/rok
Zdrojem tepla pro vytápění i ohřev teplé užitkové vody bude plynový kondenzační kotel o
výkonu 24 – 28 kW s nuceným odtahem spalin. Tento kotel bude určen vždy pro 1 stavební
objekt.
Teplá užitková voda
Objekty SO 01 - SO 09
Potřeba tepla pro ohřev teplé vody pro jeden objekt:
90,0 GJ/rok = 25,1 MWh/rok
Objekty SO 11 – SO 15:
Potřeba tepla pro ohřev teplé vody pro jeden objekt:
79,9 GJ/rok = 22,2 MWh/rok
Celková potřeba tepla pro ohřev teplé vody (všechny objekty):
90 x 9 + 79,9 x 6 = 810 + 479,4
1289,4 GJ/rok = 358,2 MWh/rok
Zdrojem tepla pro vytápění i ohřev teplé užitkové vody bude plynový kondenzační kotel o
výkonu 24 – 28 kW s nuceným odtahem spalin. Tento kotel bude propojen se zásobníkem TV
o objemu 400 – 500 l, vybaveným topnou vložkou odpovídajícího výkonu . Kotel bude určen
vždy pro jeden stavební objekt.
Vzduchotechnika
Vzduchotechnické zařízení se vyskytuje pouze v objektu podzemních garáží (SO 19). Přívod
vzduchu bude zajištěn přirozenou cestou – světlíky zabudovanými ve střešní konstrukci
podzemních garážích, přirozeným větráním přístupovými komunikacemi (vjezdové a
výjezdové rampy), a nuceným odvětráním zplodin automobilů – nasávání umístěno u podlahy
garáží, rozvody vedeny podél nosných sloupů konstrukce garáží směrem nahoru s vyústěním
do volného venkovního prostoru, odsávání zplodin bude zajištěno ventilátory umístěnými na
rozvodech.
Větrání podzemních parkovacích stání
V garážích pod domem A je navrženo 12 parkovacích stání. Maximální počet aut se zapnutým
motorem se předpokládá 50 %. Na auto je navrženo odsávání 300 m3/h vzduchu. Odsávací
ventilátor (1 ks) je umístěn na střeše (1 x 1 800 m3/h vzduchu). Spínání bude ruční nebo
čidly. Úhrada odsávaného vzduchu bude přes otvory u vjezdu, které budou opatřeny
roletovou mříží a budou sloužit pro trvalé provětrání stání. Chod nuceného větrání se
přepokládá v čase zvýšeného pohybu aut.
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Počet stání pod objektem domu B bude ve dvou podlažích 63, maximální počet aut se
zapnutým motorem je předpokládán 50 %. Na auto je odsáváno 300 m3/h vzduchu. Odsávací
ventilátory (2ks) budou umístěny na střeše. Spínání bude rovněž ruční nebo čidly.
Větrání kotelen je navrženo v souladu s platnou normou pro plynové kotelny. Větrání bude
přetlakové (kotelny budou bezokenním prostorem). Odvod vzduchu bude neuzavíratelným
otvorem umístěným pod stropem a odvodem spalin.
Elektrická energie
Silnoproudé elektroinstalace
Objekty SO 01 – SO 09
Nová el. instalace řeší přívodní vedení od hlavní domovní skříně, společný elektroměrový
rozvaděč RE. Z elektroměrových rozváděčů budou napojeny bytové rozvodnice RB ,
umístěné v jednotlivých bytech. Z elektroměrového rozváděče RE bude napojen rozváděč
vlastní spotřeby RS1 , ze kterého bude napojena el. instalace společných prostor - schodiště,
sklepní prostory, rozváděč kabelové televize a rozváděč internetové sítě.
Rozvodná soustava
3 PEN AC 50 Hz 400/230 V / TN – C - přívodní vedení
3 NPE AC 50 Hz 400/230 V / TN - S - vlastní el. instalace
Objekty SO 11 – SO 15
Nová el. instalace řeší napojení nového objektu na síť ČEZ,přívodní vedení od hlavní
domovní skříně a společný elektroměrový rozvaděč RE. Z elektroměrového rozváděče budou
napojeny bytové rozvodnice RB , umístěné v jednotlivých bytech a rozvaděč RK-komerční
prostory v přízemí domu. Z elektroměrového rozváděče RE bude napojen rozváděč vlastní
spotřeby RS1 ze kterého bude napojena el. instalace společných prostor - schodiště ,
rozváděč kabelové televize a rozváděč internetové sítě.
Spotřeba el. energie
SO 01
28 800 kWh/rok
SO 02
34 800 kWh/rok
SO 03
28 800 kWh/rok
SO 04
37 200 kWh/rok
SO 05
34 800 kWh/rok
SO 06
37 200 kWh/rok
SO 07
37 200 kWh/rok
SO 08
37 200 kWh/rok
SO 09
37 200 kWh/rok
SO 11
68 400 kWh/rok
SO 12
31 200 kWh/rok
SO 13
31 200 kWh/rok
SO 14
31 200 kWh/rok
SO 15
31 200 kWh/rok
Celková potřeba elektrické energie (všechny objekty) 506,4 MWh/rok
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4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Dopravní řešení
V rámci revitalizace dojde k částečné úpravě řešení komunikační sítě s cílem celkového
zklidnění dopravy v souladu s normou ČSN 73 6110, která klade zvýšený důraz na
bezpečnost silničního provozu. Součástí revitalizace je doplnění chybějících a bezbariérových
pěších tras a návrh doplnění parkovacích ploch a kontejnerových stání.
Nadřazená komunikace – ul. Heřmanická bude dotčena v rámci revitalizace pouze částečně
(vlastní vozovky se úpravy nedotknou). Upraví se vjezd do řešeného území a provede se
rekonstrukce chodníku s nástupištěm zastávky MHD vedoucí podél této komunikace.
Jižní hranici řešeného území tvoří ulice Bernerova, ze které se také zrekonstruují vjezdy do
území a ulice bude doplněna o parkovací pás.
U všech ostatních komunikací se předpokládá, že budou převedeny do kategorie obytných zón
a vyznačeny dopravním značením. Vjezdy do navrhovaných obytných zón se navrhují přes
stavebně provedené zpomalovací prahy. Minimální délky náběhu prahů budou 1 m, což
odpovídá požadavkům TP 85 na návrhovou rychlost 30 km/hod při předpokládané výšce
prahu 10 cm nad stávající vozovkou. Síť páteřních zklidněných komunikací sídliště je tvořena
ulicí Kasární, Kepkova a Nová Osada. Stávající šířky komunikací zůstávají převážně
zachovány, ke změně dochází v oblasti křižovatek. Dojde k rozšíření ulice kasární u vjezdu na
ulici Heřmanickou na šířku 5,0 m, aby bylo umožněno vyhnutí nákladního a osobního
vozidla. Ve vnitrobloku území toto bude umožněno pomocí navrhovaných výhyben.
Novým prvkem komunikační sítě území je protažení ulice Kasární k nově navrženým
budovám stavebních objektů SO 12 – SO 14 a vytvoření manipulační plochy před těmito
budovami. Zmíněné komunikace budou sloužit pouze pro provoz osobních vozidel
s případnou výjimkou svozu odpadu. Šířka vozovky je navržena 4,5 m.
Nově budou navrženy příjezdové komunikace k podzemním parkovacím garážím (SO 19).
Jeden obousměrný vjezd bude zřízen na jižní straně z ulice Bernerovy a druhý severní vjezd
z ulice Kasární. Dojde k zrušení dvou propojujících komunikací mezi obytnými budovami na
ulici Heřmanické s ulicí Nová Osada. Jedno propojení bude nahrazeno chodníkem a druhé se
bez náhrady zatravní. Vozidla mezi danými ulicemi budou projíždět mimo zklidněnou oblast
po ulici Bernerové.
Stávající zastávka MHD „Kepkova“ na ulici Heřmanické bude rekonstruovaná dle požadavků
odboru dopravy MMO a DP Ostrava, a.s. Obruby u zastávkových hran se navrhují vyměnit za
tzv. kasselské obruby umožňující zajetí vozidla přímo k hraně zastávky. V souladu s vyhl. č.
398/2009 Sb. v platném znění budou obruby zvýšeny na 20 cm nad úroveň vozovky.
Nástupiště zastávky budou do vzdálenosti 50 cm od obruby provedeny z kontrastní, červené
zámkové dlažby. V čele zastávky na celou šířku nástupiště bude osazen reliéfní pás šířky 80
cm ze slepecké dlažby vedoucí k předním dveřím vozidla končící ve vzdálenosti 50 cm od
obruby,
Navrženy jsou k doplnění další parkovací místa. Nově navržená parkoviště budou u ulice
Bernerovy a částečně se též navrhují podélná stání podél rekonstruované a nově navržené
komunikace ve vnitrobloku sídliště. Celkem je v sídlišti navrženo kromě podzemních garáží
o celkovém počtu 172 krytých stání a 18 boxových garáží také 19 stání na terénu. Všechna
parkovací stání na terénu budou navržena pro vozidla skupiny O2. V rámci sídliště je
dohromady vyčleněno 5 % stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, což
znamená 1 parkovací místo na terénu. Šířky těchto stání jsou navrženy 3,5 m (příp. dl 7 m).
Nově navržená parkoviště se doporučují řešit ze zámkové dlažby, která umožní též zřídit
vodorovné dopravní značení odlišnou barvou dlažby bez následné pravidelné obnovy. U nově
budovaných stání nepřesáhne tloušťka konstrukce 350 mm.
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Výpočet dopravy v klidu
Počet bytů do 100 m2 už.plochy
Počet stání pro byty
Stání pro návštěvy
Nebytové prostory
Počet stání pro komerce/služby
Koeficient vlivu území:

110
110
11

1 stání/ byt
1 stání/30 m2 prodejní
plochy

1680 m2
56
1

Potřeba parkovacích stání celkem
z toho stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a
orientace
Navržené kapacity
podzemní parking
povrchová stání v řešeném
území
krytá povrchová stání v terénním valu
z toho stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a
orientace

177
9
216
174
23
19
12

Do prostoru podzemních garáží je navržen samostatný rampový vjezd, samostatný rampový
výjezd, dva samostatné bezbariérově řešené vstupy.
Dopravní intenzity
Intenzity dopravy v roce 2015 po realizaci stavby na vjezdu a výjezdu do podzemní garáže,
polozapuštěného parkingu a povrchových parkovacích stáních a na přístupových
komunikacích, především na ul. Bernerova, Kasární, Kepkova a Heřmanická vychází ze
zkušenosti s provozem u obdobných staveb.
Předpokládaná silniční doprava u stavby „Revitalizace bytových domů Nová Osada, Slezská
Ostrava“
Tabulka č.5
Dopravní trasy- nárůst průjezdů
vozidel
Podzemní garáž
Polozapuštěný parking
Povrchové parkovací stání
Tabulka č.6
Dopravní trasy- nárůst průjezdů
vozidel
Ul. Bernerova - úsek ul. Stromovka - ul. Kasární
Ul. Bernerova - úsek ul. Kasární - ul. Heřmanická
Ul. Koksární - úsek ul. Bernerova - severní vjezd garáže
Ul. Koksární - úsek severní vjezd garáže - ul. Heřmanická
Ul. Kepkova - úsek polozap.parking - ul. Heřmanická
Ul. Heřmanická - úsek ul. Michálkovická - ul. Bernerova
Ul. Heřmanická - úsek ul. Bernerova - ul. Kepkova
Ul. Heřmanická - úsek ul. Kepkova - ul. Stromovka
Poznámka :
- osobní vozidla = osobní a užitková vozidla

Vozidla

Rok 2015
voz/den

Osobní
Osobní
Osobní

688
72
104

Vozidla
Osobní
Osobní
Osobní
Osobní
Osobní
Osobní
Osobní
Osobní

Rok 2010
voz/den
po výstavbě
218
390
172
244
72
302
302
302
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III. Údaje o výstupech
1. Množství a druh emisí do ovzduší
Při výstavbě
Plošné zdroje emisí
Plošným zdrojem znečištění ovzduší v době výstavby budou zejména emise poletavého
prachu na ploše odpovídající výměře staveniště. Tyto emise budou vznikat pojezdem
nákladních automobilů na komunikacích a v prostoru staveniště a provozem stavebních
mechanismů. Projevy zvýšené prašnosti jsou běžným projevem pro každou stavební činnost.
Prašnost související se stavební činností je nepravidelná, krátkodobá a z hlediska imisních
koncentrací nahodilá. Působení plošného zdroje bude přechodné a bude možno je podle
potřeby minimalizovat kropením rizikových míst.
Rozsah stavební činnosti při přípravě území není významného rázu, bude časově omezen na
dobu vlastní realizace stavby. Zpracování programu organizace výstavby bude v lokalitě
významným eliminujícím faktorem s ohledem na stávající stav území.
Množství emisí z plošných zdrojů v tomto případě nelze stanovit, neboť tyto závisí na době
výstavby, ročním období, konkrétních klimatických podmínkách apod. Působení zdroje je
možné odborným odhadem stanovit jako množství emitovaného prachu na cca 0,5 – 0,8
t/stavbu. Prašnost se může projevit především za nepříznivých klimatických podmínek a při
špatné organizaci práce. Organizace práce bude významným faktorem eliminace možných
vlivů.
Emisní charakteristika zdroje
Rozptylová studie řeší zdroje znečišťování ovzduší po realizaci stavby „Revitalizace
bytových domů Nová Osada, Slezská Ostrava“:
• V rámci SO 01 až SO 09 - Bytové domy budou instalovány pro vytápění a přípravu TUV
plynové kondenzační kotle o celkovém tepelném výkonu 252 kW (9 x 28 kW). Pro každý
objekt bude samostatný kotel umístěný v technické místnosti 1.PP s nuceným odtahem
spalin nad střechu objektu. Projektovaná celková spotřeba zemního plynu je 39 600 m3/rok
(9 x 4 400 m3/rok).
• V rámci SO 11 až SO 15 - Bytové domy budou instalovány pro vytápění a přípravu TUV
plynové kondenzační kotle o celkovém tepelném výkonu 198 kW (6 x 33 kW). Pro každý
objekt bude samostatný kotel umístěný v technické místnosti 1.PP s nuceným odtahem
spalin nad střechu objektu. Projektovaná celková spotřeba zemního plynu je 30 840 m3/rok
(6 x 5 140 m3/rok).
• V rámci SO 19 - Podzemní garáže budou vybudovány podzemní garáže pro 172
parkovacích stání s dopravním napojením z jihu na ul. Bernerova a ze severu na ul.
Kasární. Podzemní garáže budou vybaveny podtlakovým větráním s vyústěním do volného
prostoru nad podzemními garážemi. Celkový větrací výkon bude 25 800 m3/h.
• V rámci SO 18 - Polozapuštěný parking vznikne 18 parkovacích stání s dopravním
napojením na ul. Kepkova. Větrání parkovacích stání bude přirozené.
• V rámci stavby „Revitalizace bytových domů Nová Osada, Slezská Ostrava“ dále vznikne
v řešeném území 26 povrchových parkovacích stání a to u ul. Bernerova (16 stání), u ul.
Kasární (10 stání).
• Příslušná silniční doprava (osobní a užitková vozidla) z realizace stavby „Revitalizace
bytových domů Nová Osada, Slezská Ostrava“ v podzemních parkovacích stáních, na
polozapoštěném parkingu, na povrchových stáních a na přístupových komunikacích,
především na ul. Bernerova, Kasární, Kepkova a Heřmanická.
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Zdroji emisí budou plynové kotle, větrání podzemní garáže a příslušná silniční doprava
(osobní vozidla bydlících a návštěvníků komerčních prostor a užitková vozidla zásobování
komerčních prostor). Plynové kotle produkují znečišťující látky - tuhé znečišťující látky
(TZL), oxid siřičitý (SO2), oxid dusičitý (NO2), oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý (CO),
organické a anorganické látky. Větrání podzemní garáže produkuje znečišťující látky - tuhé
znečišťující látky (TZL), oxid siřičitý (SO2), oxid dusičitý (NO2), oxidy dusíku (NOx), oxid
uhelnatý (CO), benzen, benzo(a)pyren a jiné anorganické a organické látky a liniové zdroje
(příslušná silniční doprava) produkují znečišťující látky - tuhé znečišťující látky (TZL), oxid
siřičitý (SO2), oxid dusičitý (NO2), oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý (CO), benzen,
benzo(a)pyren a jiné anorganické a organické látky.
Rozptylová studie hodnotí výhled imisní zátěže z plynových kotlů, větrání podzemní garáže a
příslušné silniční dopravy (osobní vozidla bydlících a návštěvníků komerčních prostor a
užitková vozidla zásobování komerčních prostor) v roce 2015 po realizaci stavby
„Revitalizace bytových domů Nová Osada, Slezská Ostrava“) z pohledu ochrany zdraví lidí
pro:
suspendované částice (PM10)
oxid dusičitý (NO2)
benzen
benzo(a)pyren
Imisní charakteristika lokality
Dle údajů z Informačního systému kvality ovzduší ČR jsou nejbližšími lokalitami s měřením
imisních koncentrací v Ostravě. Výsledky měření v roce 2008 :
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
Stanice ČHMÚ č. 1538 (Ostrava-Přívoz ZÚ)
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 5,1 ng/m3
Stanice ČHMÚ č. 1572 (Ostrava-Českobratrská)
- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 231,0 µg/m3
98 % kv. 144,0 µg/m3 (počet překročení imisního limitu 81krát)
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 43,1 µg/m3
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 159,3 µg/m3
98 % kv. 101,6 µg/m3
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 49,0 µg/m3
- benzen – průměrná roční koncentrace 3,7 µg/m3
Stavební úřad Městského obvodu Slezská Ostrava 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
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100 % a 95,2 % obvodu, pro imise oxidu dusičitého (NO2) - průměrná roční koncentrace na
ploše 4,5 obvodu, pro imise benzenu - průměrná roční koncentrace na ploše 16 % obvodu, pro
imise benzo(a)pyrenu - průměrná roční koncentrace na ploše 100 % obvodu a imise arsenu průměrná roční koncentrace na ploše 44 % obvodu pro ochranu zdraví lidí.
Stav imisního pozadí hodnocené lokality Slezská Ostrava v roce 2015 (po realizaci stavby
„Revitalizace bytových domů Nová Osada, Slezská Ostrava“ 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 hodnocené lokality Slezská Ostrava v roce 2015 :
- suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace < 250 µg/m3
- suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace < 45 µg/m3
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace < 180 µg/m3
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace < 35 µg/m3
- benzen – průměrná roční koncentrace < 5 µg/m3
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace < 5,0 ng/m3
Imisní limity pro znečišťující látky
V současné době jsou platné imisní limity, stanovené Nařízením vlády č. 429/2005 Sb.
Vzhledem k poloze území jsou v oblasti platné imisní limity pro ochranu zdraví lidí.
V následující tabulce jsou uvedeny imisní limity znečišťujících látek, které jsou předmětem
výpočtu rozptylové studie:
Imisní limity – ochrana zdraví lidí
Tabulka č.4

Na základě nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, jsou
stanoveny následující imisní limity :
Tabulka č.7
Imise

Ochrana zdraví lidí
aritmetický průměr
roční
denní
hodinový osmihodinový
µg/m3
40
50
Suspendované částice (PM10)
40
200
Oxid dusičitý (NO2)
5
Benzen
0,001 *
Benzo(a)pyren
Poznámka :
- * imisní limit splnit do 31.12.2012

aritmetický průměr
roční
(1.10- 31.3)
-

-

Zdroje znečišťování ovzduší
SO 01 až SO 09 - bytové domy - celkový tepelný výkon 252 kW
• 9 ks plynových kondenzačních kotů o jednotkovém tepelném výkonu 28 kW na zemní
plyn pro vytápění a přípravu TUV s nuceným odvodem spalin nad střechu
• pro každý objekt bude samostatný kotel umístěný v technické místnosti 1.PP
• maximální spotřeba zemního plynu - 9 x 3,6 m3/h
• celková projektovaná spotřeba zemního plynu - 39 600 m3/rok (9 x 4 400 m3/rok)
• výška komínů nad terénem - 11 m, průměry ústí - 9 x 80 mm
• provozní hodiny kotlů při maximální spotřebě plynu - 1 222 h/rok
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SO 11 až SO 15 - bytové domy - celkový tepelný výkon 198 kW
• 6 ks plynových kondenzačních kotů o jednotkovém tepelném výkonu 33 kW na zemní
plyn pro vytápění a přípravu TUV s nuceným odvodem spalin nad střechu
• pro každý objekt bude samostatný kotel umístěný v technické místnosti 1.PP
• maximální spotřeba zemního plynu - 6 x 4,2 m3/h
• celková projektovaná spotřeba zemního plynu - 30 840 m3/rok (6 x 5 140 m3/rok)
• výška komínů nad terénem - 13 m, průměry ústí - 6 x 100 mm
• provozní hodiny kotlů při maximální spotřebě plynu - 1 224 h/rok
SO 18 - Podzemní garáže
• podzemní parkovací stání s celkovým počtem 172 stání
• větrání podzemní garáže - podtlakově s nuceným odtahem nad podzemní garáže
• výška výduchů nad terénem - 2 m, průměr ústí - 2 x 0,8 m
• celkový odsávaný objem znečištěného vzduchu - 25 800 m3/h (300 m3/parkovací místo a
předpoklad současně nastartováno 50 % vozidel)
• spínání ventilátoru je ruční nebo od čidel CO, předpoklad chodu ventilátoru - 5 h/den
Silniční provoz
Intenzity dopravy v roce 2015 po realizaci stavby na vjezdu a výjezdu do podzemní garáže,
polozapuštěného parkingu a povrchových parkovacích stáních a na přístupových
komunikacích, především na ul. Bernerova, Kasární, Kepkova a Heřmanická vychází ze
zkušenosti s provozem u obdobných staveb.
Předpokládaná silniční doprava u stavby „Revitalizace bytových domů Nová Osada, Slezská
Ostrava“ jsou uvedeny na stran 26 tohoto oznámení.
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 - do 0,2 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 70 440 m3/rok.
Emisní faktory
tuhé znečišťující látky (TZL)
oxid siřičitý (SO2)
oxidy dusíku (NOx)
oxid uhelnatý (CO)
organické látky (OC)

Výkon menší a roven 0,2 MW
20 kg/1 mil.m3 ZP
9,6 kg/1 mil.m3 ZP
1 300 kg/1 mil.m3 ZP
320 kg/1 mil.m3 ZP
64 kg/1 mil.m3 ZP
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Tabulka č.8
Tepelný Celková
emise
emise
emise
emise
emise
výkon
spotřeba
NOx
CO
OC
TZL
SO2
zařízení ZP
kg/rok
kg/rok
kg/rok
kg/rok
kg/rok
kW
m3/rok
28
4 400
0,09
0,04
5,72
1,41
0,28
SO 01
28
4 400
0,09
0,04
5,72
1,41
0,28
SO 02
28
4 400
0,09
0,04
5,72
1,41
0,28
SO 03
28
4 400
0,09
0,04
5,72
1,41
0,28
SO 04
28
4 400
0,09
0,04
5,72
1,41
0,28
SO 05
28
4 400
0,09
0,04
5,72
1,41
0,28
SO 06
28
4 400
0,09
0,04
5,72
1,41
0,28
SO 07
28
4 400
0,09
0,04
5,72
1,41
0,28
SO 08
28
4 400
0,09
0,04
5,72
1,41
0,28
SO 09
33
5 140
0,10
0,05
6,68
1,64
0,33
SO 11
33
5 140
0,10
0,05
6,68
1,64
0,33
SO 12
33
5 140
0,10
0,05
6,68
1,64
0,33
SO 13
33
5 140
0,10
0,05
6,68
1,64
0,33
SO 14
33
5 140
0,10
0,05
6,68
1,64
0,33
SO 15
Celkem
450
70 440
1,41
0,66
91,56
22,53
4,50
TZL - tuhé znečišťující látky, SO2 - oxid siřičitý, NOx - oxidy dusíku, CO - oxid uhelnatý
OC - organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík.
Bytový dům

Na základě projektu počtu parkovacích stání v podzemní garáži, předpokládaného pohybu
vozidel v podzemí (pojezdové trasy, doba pojezdu, startování vozidel a chodu motorů bez
pohybu) a odvětrávaného množství, budou emise z podzemní garáže :
Tabulka č.9
PM10
g/den
Podzemní garáž
69,8
PM10 - suspendované částice, NO2 - oxid dusičitý.

NO2
g/den
183,1

benzen
g/den
47,4

benzo(a)pyren
µg/den
9,1

Pro výpočet emisí ze silniční dopravy jsou použity emisní faktory silničních vozidel. K
výpočtu jsou použity emisní faktory z „Programu pro výpočet emisních faktorů pro motorová
vozidla“ MEFA v.02 a v.06 z internetových stránek ATEM Praha (http:/www.atem.cz). Pro
stanovení emisních faktorů jsem vycházel z předpokladu, že provozovaná silniční vozidla po
roce 2015 budou podle plnění emisní úrovně v těchto kategoriích : 50 % vozidel - EURO 4,
25 % vozidel EURO 3, 15 % vozidel EURO 2 a 6 % vozidel EURO 1 a 4 % konvenční (bez
katalyzátorů).
Tabulka č.11
Emisní faktory pro silniční dopravu v roce 2015
Kategorie
Osobní vozidla
Lehká nákladní vozidla
Těžká nákladní vozidla

5 km/h
0,165
1,046
7,941

Kategorie
Osobní vozidla
Lehká nákladní vozidla
Těžká nákladní vozidla

5 km/h
0,184
1,102
16,002

PM10 (g/km.voz.)
50 km/h
90 km/h
0,034
0,031
0,147
0,194
0,735
0,636
NO2 (g/km.voz.)
50 km/h
90 km/h
0,026
0,019
0,185
0,130
0,700
0,582

130 km/h
0,062
0,363
0,636
130 km/h
0,025
0,133
0,582
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Kategorie
Osobní vozidla
Lehká nákladní vozidla
Těžká nákladní vozidla

5 km/h
0,100
0,015
0,162

Kategorie
Osobní vozidla
Lehká nákladní vozidla
Těžká nákladní vozidla

5 km/h
0,040
0,023
0,110

benzen (g/km.voz.)
50 km/h
90 km/h
0,011
0,009
0,003
0,002
0,026
0,017
benzo(a)pyren (µg/km.voz.)
50 km/h
90 km/h
0,038
0,150
0,028
0,076
0,274
1,210

130 km/h
0,014
0,002
0,017
130 km/h
0,340
0,168
1,210

V souladu s úpravou metodiky “SYMOS 97” - dodatku č.1, zveřejněném ve Věstníku MŽP,
duben 2003, částka 4, byly pro další výpočet imisí oxidu dusičitého (NO2) použity emise
oxidy dusíku (NOx) s tím, že pro krátké vzdálenosti je imise NO2 pouze 10 až 12 % vypočtené
koncentrace NOx a pro velké vzdálenosti jsou až 90 %.
Výpočet
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 – 5.1.3.
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,
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-

-

hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku také z hlediska NO2 ve
vazbě na vzdálenost od zdroje, pokud nejsou vstupní podklady pro
NO2,
situace za dané stability ovzduší a dané rychlosti a směru větru,
dobu trvání koncentrace převyšující danou hodnotu (imisní limity).

Výpočtem (metodika SYMOS 97) získáme výsledky pro imise suspendovaných částic (PM10),
oxidu dusičitého (NO2), benzenu a benzo(a)pyrenu, pocházející ze zdrojů znečišťování
ovzduší (plynové kotle, větrání podzemní garáže a příslušná silniční doprava - osobní vozidla
bydlících a návštěvníků komerčních prostor a užitková vozidla zásobování komerčních
prostor) po realizaci stavby „Revitalizace bytových domů Nová Osada, Slezská Ostrava“.
Výpočet byl proveden nad hodnocenou lokalitou 800 x 800 m. Tím je umožněno grafické
vykreslení imisní zátěže pocházející ze silničního provozu, po realizaci stavby „Revitalizace
bytových domů Nová Osada, Slezská Ostrava“ v roce 2015. Grafické znázornění výsledků
imisní zátěže je uvedeno v Rozptylové studii, která je v plném rozsahu v části F.Doplňující
údaje pro :
Imise suspendovaných částic (PM10) - maximální denní koncentrace
Imise suspendovaných částic (PM10) - průměrná roční koncentrace
Imise oxidu dusičitého (NO2) - maximální hodinová koncentrace
Imise oxidu dusičitého (NO2) - průměrná roční koncentrace
Imise benzenu - průměrná roční koncentrace
Imise benzo(a)pyrenu - průměrná roční koncentrace
Hodnocení denní a roční koncentrace PM10
Po realizaci stavby „Revitalizace bytových domů Nová Osada, Slezská Ostrava“ bude v roce
2015 na hodnoceném území 800 x 800 m následující příspěvek imisní koncentrace
pocházející ze zdrojů znečišťování ovzduší (plynové kotle, větrání podzemní garáže a
příslušná silniční doprava - osobní vozidla bydlících a návštěvníků komerčních prostor a
užitková vozidla zásobování komerčních prostor) - maximální denní koncentrace imisí
suspendovaných částic (PM10) v rozmezí 0,011 až 0,408 µg.m3 a průměrná roční koncentrace
bude v rozmezí 0,000 2 až 0,013 1 µg.m3.
V místě s největším imisním zatížením - dům ul. Kasární 1458/7 bude příspěvek imisní
koncentrace u maximální denní koncentrace imisí suspendovaných částic (PM10) 0,392 µg.m-3
a u průměrné roční koncentrace 0,012 µg.m3.
Hodnocení hodinové a roční koncentrace NO2
Po realizaci stavby bude v roce 2015 na hodnoceném území následující příspěvek imisní
koncentrace pocházející ze zdrojů znečišťování ovzduší (plynové kotle, větrání podzemní
garáže a příslušná silniční doprava - osobní vozidla bydlících a návštěvníků komerčních
prostor a užitková vozidla zásobování komerčních prostor) - maximální hodinová koncentrace
imisí oxidu dusičitého (NO2) v rozmezí 0,091 až 3,983 µg.m3 a průměrná roční koncentrace
v rozmezí 0,001 až 0,065 µg.m3.
V místě s největším imisním zatížením - dům ul. Kasární 1458/7 bude příspěvek imisní
koncentrace u maximální hodinové koncentrace imisí oxidu dusičitého (NO2) 3,856 µg.m3 a u
průměrné roční koncentrace 0,062 µg.m3.
Hodnocení ročních koncentrací benzenu
Po realizaci stavby bude v roce 2015 na hodnoceném území 800 x 800 m následující
příspěvek imisní koncentrace pocházející ze zdrojů znečišťování ovzduší. Průměrná roční
koncentrace imisí benzenu bude v rozmezí 0,000 04 až 0,002 39 µg.m3.
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V místě s největším imisním zatížením - dům ul. Kasární 1458/7 bude příspěvek imisní
koncentrace u průměrné roční koncentrace imisí benzenu 0,002 µg.m3.
Hodnocení ročních koncentrací benzo(a)pyrenu
V roce 2015 bude na hodnoceném území imisní koncentrace průměrná roční koncentrace
imisí benzo(a)pyrenu v rozmezí v rozmezí 0,000 000 12 až 0,000 007 65 ng.m3.
V místě s největším imisním zatížením - dům ul. Kasární 1458/7 bude příspěvek imisní
koncentrace u průměrné roční koncentrace imisí benzo(a)pyrenu 0,000 007 ng.m3.
Suspendované částice (PM10)
Tabulka č.12
Imisní hodnoty
minimální
maximální

Imisní hodnoty
minimální
maximální

Maximální denní koncentrace
µg/m3
0,011
0,408
Průměrná roční koncentrace

µg/m3
0,000 2
0,013 1

Oxid dusičitý (NO2)
Tabulka č.13
Imisní hodnoty
minimální
maximální
Imisní hodnoty
minimální
maximální

Maximální hodinová koncentrace

µg/m3
0,091
3,983
Průměrná roční koncentrace
µg/m3
0,001
0,065

Benzen
Tabulka č.14
Imisní hodnoty

Průměrná roční koncentrace

µg/m3

minimální
maximální

0,000 04
0,002 39

Imisní hodnoty

Průměrná roční koncentrace
ng/m3
0,000 000 12
0,000 007 65

Benzo(a)pyren
Tabulka č.15

minimální
maximální

Rozptylová studie imisní situace umožňuje posoudit vliv stavby „Revitalizace bytových domů
Nová Osada, Slezská Ostrava“, po realizaci, na okolí z pohledu ochrany zdraví lidí. Z
provedeného výpočtu je možno získat přehled, jak velké budou příspěvky imisních
koncentrací znečišťujících látek v hodnocené lokalitě (800 x 800 m).
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Z hodnocení výsledků je možno konstatovat, že po výstavbě „Revitalizace bytových domů
Nová Osada, Slezská Ostrava“ v roce 2015, budou imisní koncentrace ze sledovaných zdrojů
(plynové kotle, větrání podzemní garáže a příslušná silniční doprava - osobní vozidla
bydlících a návštěvníků komerčních prostor a užitková vozidla zásobování komerčních
prostor) následující :
Maximální imisní koncentrace
Maximální imisní koncentrace v roce 2015 po realizaci stavby „Revitalizace bytových domů
Nová Osada, Slezská Ostrava“ ze zdrojů znečišťování ovzduší (plynové kotle, větrání
podzemní garáže a příslušná silniční doprava - osobní vozidla bydlících a návštěvníků
komerčních prostor a užitková vozidla zásobování komerčních prostor) bude v hodnocené
lokalitě ve výši :
suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 0,408 µg/m3
suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 0,013 1 µg/m3
oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 3,983 µg/m3
oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 0,065 µg/m3
benzen – průměrná roční koncentrace 0,002 39 µg/m3
benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 0,000 007 65 ng/m3
Imisní koncentrace v obytné zástavbě
Nejvyšší vypočtená imisní koncentrace v roce 2015 po realizaci stavby ze zdrojů znečišťování
ovzduší bude v místě obytné zástavby - dům na ul. Kasární 1458/7:
suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 0,392 µg/m3
suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 0,012 µg/m3
oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 3,856 µg/m3
oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 0,062 µg/m3
benzen – průměrná roční koncentrace 0,002 µg/m3
benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 0,000 007 ng/m3
Výsledné imisní koncentrace
Stav imisního pozadí hodnocené lokality Slezská Ostrava v roce 2015 (po realizaci stavby
„Revitalizace bytových domů Nová Osada, Slezská Ostrava“ 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 hodnocené lokality Slezská Ostrava v roce 2015 :
suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 250 µg/m3
suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 45 µg/m3
oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 180 µg/m3
oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 35 µg/m3
benzen – průměrná roční koncentrace 5 µg/m3
benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 5,0 ng/m3
V celkovém imisním pozadí roku 2015 je již započteno imisní znečištění ze zdrojů
znečišťování ovzduší (plynové kotle, větrání podzemní garáže a příslušná silniční doprava osobní vozidla bydlících a návštěvníků komerčních prostor a užitková vozidla zásobování
komerčních prostor).
V současné době jsou bytové domy určené k revitalizaci vytápěny pomoci lokálních topenišť
v jednotlivých bytech (především zemním plynem a v minimální míře tuhými palivy).
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V posuzované lokalitě rovněž probíhá silniční doprava (osobní vozidla) a parkování osobních
vozidel je realizováno na komunikacích a pozemcích kolem bytových domů.
Vytápění obytných domů a silniční doprava zde dnes probíhá, a proto se nejedná o další jeho
nárůst. Rozptylová studie hodnotí jen příspěvek imisních koncentrací po realizaci stavby
„Revitalizace bytových domů Nová Osada, Slezská Ostrava“ z celkového imisního znečištění
hodnocené lokality Slezská Ostrava.
Splněny budou imisní limity pro oxid dusičitý (NO2) a benzen vycházející z nařízení vlády č.
597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, v místě trvalé obytné zástavby.
Imisní limit pro suspendované částice (PM10) a benzo(a)pyren je již dnes v Slezské Ostravě
překročen. Na imisní znečištění pro suspendované částice (PM10) a benzo(a)pyren má
významný vliv průmyslová výroba Ostravska a okolí, lokální topeniště a doprava.
Vliv imisních koncentrací ze zdrojů znečišťování ovzduší (plynové kotle, větrání podzemní
garáže a příslušná silniční doprava - osobní vozidla bydlících a návštěvníků komerčních
prostor a užitková vozidla zásobování komerčních prostor) na celkovém imisním znečištění
Slezské Ostravy v roce 2015 bude v místě s největším vypočteným imisním zatížením - dům
ul. Kasární 1458/7 :
suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace 0,16 %
suspendované částice (PM10) – průměrná roční koncentrace 0,03 %
oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 2,14 %
oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 0,18 %
benzen – průměrná roční koncentrace 0,04 %
benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 0,000 14 %
Zpracovatel rozptylové studie na základě posouzení záměru a výsledků rozptylové studie
doporučuje vydat povolení orgánu ochrany ovzduší podle § 17 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb.,
o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Odpadní vody
Splaškové vody
Splaškové vody z jednotlivých objektů budou svedeny do základů a vyvedeny mimo
objekt, kde budou napojeny na stávající jednotnou kanalizaci.
Předpokládané množství splaškových vod bude přibližně odpovídat spotřebě vody, což činí
cca 18 032 m3/rok.
Dešťové vody
SO 01, SO 03
SO 02,SO 05, SO 06,
SO 08
SO 04
SO 07, SO 09
SO 11
SO 15
SO 12
SO 13
SO 14

Odtok z plochy střechy

0,0254 ha

Qrok 150,9 m3/rok

Odtok z plochy střechy
Odtok z plochy střechy
Odtok z plochy střechy
Odtok z plochy střechy
Odtok z plochy střechy
Odtok z plochy střechy
Odtok z plochy střechy
Odtok z plochy střechy

0,0295 ha
0,0405 ha
0,0344 ha
0,0779 ha
0,0322 ha
0,0379 ha
0,0367 ha
0,0350 ha

Qrok
Qrok
Qrok
Qrok
Qrok
Qrok
Qrok
Qrok

175,2 m3/rok
240,6 m3/rok
204,3 m3/rok
475,8 m3/rok
191,3 m3/rok
225,1 m3/rok
218,0 m3/rok
207,90 m3/rok
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Celkové množství dešťových vod svedených ze střech stavebních objektů bude činit
2 885,10 m3/rok.
Celkové množství odpadních vody (splaškových i dešťových) bude činit 20 917,1 m3/rok.
Vzhledem k množství dešťových vod a geologickým poměrům území (sedimenty s
přítomností zvodnělých až tekutých písků) není možné řešit odvod dešťových vod na
vlastním pozemku. Dešťové vody budou tedy spolu se splaškovými svedeny kanalizační
přípojkou do jednotné kanalizační soustavy.
Podlaha podzemních garáží bude vyspádovaná do gul a voda svedena do odlučovače
lehkých kapalin, tak, aby bylo zabráněno úniku ropných či jinak nebezpečných kapalin
do odpadních vod.

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 administrativního centra.
Odpad vznikající během výstavby
Při výstavbě administrativní budovy budou vznikat odpady uvedené v následující tabulce.
Odpady jsou zařazeny dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů,
Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog
odpadů).
Odpady vznikající při výstavbě
Tabulka č.16
Kód druhu
odpadu
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
17 01 01
17 01 02
17 02 01
17 02 03
17 03 02
17 04 05
17 04 11
17 05 04
17 06 04
20 01 11
20 02 01
20 02 03
20 03 01

Název druhu odpadu
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Beton
Cihly
Dřevo
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
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
Textilní materiály
Biologicky rozložitelný odpad
Jiný biologicky nerozložitelný odpad
Směsný komunální odpad

Kategorie odpadu
O
O
O
O
O
O
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
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povinen vést evidenci odpadů. Tato evidence bude předložena ihned po ukončení stavebních
prací Magistrátu statutárního města Ostravy.
Při případném výskytu materiálů s obsahem azbestu musí být postupováno dle všech platných
legislativních postupů. Odstraňování bude prováděno odbornou firmou s příslušnými atesty.
Nebezpečný odpad s obsahem azbestu musí být transportován a uskladněn na specializovanou
skládku firmou, která má k této činnosti oprávnění. Po ukončení demontáže všech výše
uvedených materiálů musí být provedeno vyčištění vzduchu v prostorech, ve kterých byly
práce prováděny. Po vyčištění vzduchu nesmí hodnota pro respirabilní azbestová vlákna
překračovat povolený limit.
Doporučuji, aby investor při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních prací zakotvil
ve smlouvách povinnost zhotovitele k odstraňování odpadů způsobených jeho činností.
Odpad z objektu obytných domů
Tabulka č.17
Kód
druhu
odpadu
20 02 01
20 03 01
20 03 03

Název druhu odpadu

Biologicky rozložitelný odpad
Směsný komunální odpad
Uliční smetky

Kat.
odpadu
O
O
O

Očekávané
množství
(t/rok)
0,1
*
0,2

Předp. způsob
zneškodnění
odborná firma
odborná firma
odborná firma

Odpady komerčních prostor v nájmu budou upřesněny po stanovení nájemních komerčních
prostor. Odpady budou řešeny standardním způsobem. V areálu budou na vhodných místech
v docházkové vzdálenosti od všech domů stanoviště s kontejnery.
*Předpokládané množství komunálního odpadu z domácností:
Počet osob v bytových domech
Produkce odpadu/sobu
Potřebný počet kontejnerů při vyvážce 1x týdně
Potřebný počet stanovišť tříděného odpadu

380 osob
28 l/týden
10 640 l/týden
10 kontejnerů
2

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,
- umožnit kontrolním orgánům přístup na staveniště a na vyžádání předložit dokumentaci a
poskytovat úplné informace související s odpadovým hospodářstvím.
Odvoz a zneškodnění odpadů ze stavby bude smluvně zajištěno odbornou firmou. Objekty se
zapojí do systému svozu odpadů města.
Pro jednotlivé druhy odpadů budou zabezpečeny vhodné nádoby a jejich umístění.
Nakládání s odpady bude řešeno v souladu s požadavky schváleného Programu odpadového
hospodářství kraje, zejména z hlediska třídění odpadů a možnosti jejich recyklace.
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4. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
Navržený záměr není takovým záměrem, který by s 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 lze technickými opatřeními omezit na minimum. Problémy by
mohly nastat při nesprávném nakládání s odpadními, zejména znečištěnými vodami, při
nedodržení protipožárních opatření, případně při havárii vozidel.
Únik většího množství benzinu či nafty mimo prostor garáží znamená případné nebezpečí
znečištění zeminy a podzemních vod. Možnost úniku je eliminována stavebním řešením
garáží. Případný únik motorového oleje, nafty či benzinu bude eliminován pravidelnou
kontrolou technického stavu a pravidelnou údržbou vozidel a stavebních mechanismů
v průběhu vlastní stavby.
Možností vzniku havárie s negativním dopadem na prostředí je požár. V projektu bude
provedeno hodnocení požární bezpečnosti stavebního objektu. Koncepce požární ochrany
provede zařazení hodnocené části objektu do jednotlivých požárních úseků. Požární úseky
budou stavebně a požárně oddělené. Provedeno bude stanovení požárního rizika, stanovení
stupně požární bezpečnosti a posouzení velikosti požárních úseků (§ 41 odst 2, písm. d
vyhlášky), zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska
jejich požární odolnosti (§41 odst 2, písm. e vyhlášky), zhodnocení navržených stavebních
hmot (hořlavost, odkapávání v podmínkách požáru, rychlost šíření plamene po povrchu,
toxicita zplodin hoření (§41 odst 2, písm. f vyhlášky) a zhodnocení možnosti provedení
požárního zásahu, evakuace osob, stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity,
provedení a vybavení - (§41 odst 2, písm. g vyhlášky).
Preventivní opatření:
• Řešení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru
Všechny stavební objekty byly rozděleny do samostatných požárních úseků (objekt
samostatné podzemní hromadné garáže, objekt samostatné řadové garáže, sklepní prostory
v 1.PP každého stávajícího BD, sklepní prostory v 1.PP novostaveb BD - SO 13, SO 14,
prostory komerce v každém BD, domovní schodiště v každém BD, šachta osobního
výtahu v BD, případná strojovna osobního výtahu v BD, samostatná bytová jednotka
v každém BD, průběžné instalační šachty v BD)
• Navržení zdrojů požární vody, popřípadě jiných hasebních látek
• Vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními
• V objektu hromadných garáží musí být v souladu s čl.I.4.6 ČSN 73 0804 instalováno
samočinné požární odvětrání (SOZ)
• Zařízení autonomní detekce a signalizace:
V souladu s § 16 Vyhlášky o technických podmínkách požární ochrany staveb je nutno v
jednotlivých bytových domech instalovat Zařízení autonomní detekce a signalizace – toto
zařízení musí být umístěno v části bytu vedoucí směrem do únikové cesty, jedná-li se o
byt s podlahovou plochou větší než 150 m2 a v mezonetových bytech, musí být umístěno
další zařízení v jiné vhodné části bytu
• Řešení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku
K jednotlivým posuzovaným objektů vede stávající nebo bude nově navržená dostatečně
široká a únosná příjezdová komunikace, vyhovující pro příjezd požární techniky – šířky
min. 3,0 m (upravená pro pojezd nákladních vozidel – se zatížením 80 kN na jednu
nápravu) a podjezdné výšky min. 4,1 m (pod přístavbami BD). Zásahová cesta pro přístup
na střechu jednotlivých objektů BD bude řešena výlezy ve střešním plášti v posledním
podlaží. Nástupové plochy se pro posuzované objekty nepožadují.
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5. Hluk
Hluk v lokalitě je možné rozdělit do následujících časových úseků:
- hluk v době výstavby,
- hluk – bytové domy Nová Osada
Použité předpisy, literatura
- Zákon č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
- Nařízení vlády č.148/2006 Sb.,o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
- Hluk a vibrace. Měření a hodnocení. - Sdělovací technika, Praha 1998.
- Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, č.j.: HEM300-11.12.01-34065 z 11.12.2001
- ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti
stavebních výrobků – požadavky
Stanovení nejvyšších přípustných hladin hluku
Stavební práce
Způsob (množství, kvalitativní a kvantitativní složení) nasazení stavebních mechanismů
v území bude záviset na dodavatelské stavební firmě, tento vliv bude sledován v omezenou
dobu, pouze po dobu stavby. Každá stavební činnost má na danou lokalitu vliv, v předmětném
případě je možné konstatovat, že doba stavby bude omezená.
V průběhu stavebních prací lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem ze
stavebních strojů, zvláště při provádění zemních prací. Tyto činnosti jsou prováděny téměř
výhradně v denní době. Nepředpokládá se stavební činnost v noční době, ve dnech pracovního
klidu a o svátcích.
Podle nařízení vlády číslo 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací, příloha č. 2, část B, činí nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti:
V chráněném vnitřním prostoru budov
základní hladina hluku L Aeq,T = 40 dB
(§ 10, odst.2 NV č.148/2006 Sb.)
korekce na druh chráněného prostoru dle příl. č. 2, část A, NV 148/2006 Sb.)
obytné místnosti - v denní době
0 dB
- v noční době
-10 dB
Z toho : LAeq,T = 40 dB pro denní dobu
LAeq,T = 30 dB pro noční dobu
Pro denní dobu pak bude hygienický limit :
a) při provádění stavební činnosti 8 hodin v době mezi 7. a 21. hodinou :
LAeq,T = 40 dB
t1= 8 hodin
LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg(429 + t1)/ t1) = 40 + 10.lg (429 + 8)/8+ = 57,4 dB
b) při provádění stavební činnosti 14 hodin v době mezi 7. a 21. hodinou :
LAeq,T = 40 dB
t1= 14 hodin
LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg (429 + t1)/ t1) = 40 + 10.lg (429 + 14)/14) = 55,0 dB
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V chráněném venkovním prostoru ostatních staveb a chráněném ostatním venkovním prostoru
základní hladina hluku L Aeq,T = 50 dB
(§ 11, odst.4 NV č.148/2006 Sb.)
korekce na druh chráněného prostoru dle příl. č. 3, část A, NV 148/2006 Sb.)
chráněné venkovní prostory
- v denní době
0 dB
- v noční době -10 dB
korekce na hluk ze stavební činnosti (7 až 21 hod.)
+15 dB
Z toho : LAeq,T = 65 dB pro denní dobu
Bytové domy Nová Osada
Vnitřní prostor
Nejvyšší přípustná maximální hladina akustického tlaku A uvnitř staveb pro bydlení a staveb
občanského vybavení se stanoví pro hluky šířící se ze zdrojů uvnitř budovy součtem základní
maximální hladiny hluku LpAmax = 40 dB a korekcí přihlížejících k využití prostoru a denní
době podle přílohy č.5 k tomuto nařízení. Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky nebo má
výrazně informativní charakter, jako například řeč nebo hudba, přičítá se další korekce –5 dB.
Za hluk ze zdrojů uvnitř budovy se pokládá i hluk ze stacionárních zdrojů, umístěných mimo
posuzovaný objekt, pronikající do těchto objektů jiným způsobem než vzduchem, to znamená
konstrukcemi nebo podložím. Při provádění povolených stavebních úprav uvnitř budovy je
přípustná korekce +15 dB k základní maximální hladině akustického tlaku v době od 7 do 21
hod.
Příloha č. 5
Korekce pro stanovení hodnot hluku v obytných stavbách a ve stavbách občanského vybavení
Tabulka č.18
Druh chráněné místnosti
Nemocniční pokoje
Operační sály
Lékařské vyšetřovny, ordinace
Obytné místnosti
Hotelové pokoje

6.00 až 22.00
22.00 až 6.00
Po dobu
používání
Po dobu
používání
6.00 až 22.00
22.00 až 6.00
6.00 až 22.00
22.00 až 6.00

h
h

Korekce /dB/
0
-15
0
-5

h
h
h
h

0*
-10*
+10
0
+5

Přednáškové síně, učebny a pobytové místnosti škol, jeslí, mateřských
škol a školských zařízení
Koncertní síně, kulturní střediska
+10
Čekárny, vestibuly veřejných úřadoven a kulturní zařízení, kavárny,
+15
restaurace
Prodejny, sportovní haly
+20
* V okolí hlavních komunikací, kde je hluk z těchto komunikací převažující a v ochranném pásmu drah je
přípustná další korekce + 5 dB

Pro jiné prostory, v tabulce jmenovitě neuvedené, platí hodnoty pro prostory funkčně
obdobné.
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Venkovní prostor
Podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací pak platí korekce pro základní hladinu 50 dB(A) pro stanovení hodnot hluku ve
venkovním prostoru následující:
Tabulka č.19
Způsob využití
území
Chráněné venkovní
prostor staveb
lůžkových
zdravotnických
zařízení včetně lázní
Chráněné venkovní
prostor lůžkových
zdravotnických
zařízení včetně lázní
Chráněné venkovní
prostor ostatních
staveb a chráněný
ostatní venkovní
prostor

Korekce dB(A)
1)
-5

2)
0

3)
+5

4)
+15

0

0

+5

+15

0

+5

+10

+20

1) Korekce se použije pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku
(§30 odst.1 zák.č.258/2000 Sb.), s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové
komunikace, a dále s výjimkou drah, nejde-li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce.
Zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídky vlaků a opravy vozů.
2) Použije se pro hluk z pozemní dopravy na pozemních komunikacích s výjimkou účelových komunikací,
a drahách.
3) Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy na
těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích.
Použije se na hluk na drahách v ochranném pásmu dráhy.
4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, který je
v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru vznikl do 31.prosince
2000. Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, výměně kolejového
svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní
komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním
prostoru staveb a v chráněné, venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy.

Pro zájmové území – chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní
venkovní prostory - platí limitní hodnoty dle nařízení vlády č.148/2006, o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku.
Hluk z provozu parkovacích míst
(sjezd k podzemnímu parkovišti)
den LAeq = 50 dB, noc LAeq = 40 dB
Hluk z dopravy na veřejných komunikacích den LAeq = 55 dB, noc LAeq = 45 dB dB
Hluková zátěž v předmětném území byla stanovena na základě počítačového modelu. Ve
zvolených referenčních bodech byly vypočteny očekávané hodnoty výhledového hlukového
zatížení pro provoz sledovaného objektu.
Vlastní výpočty a grafické znázornění jsou zpracovány pomocí výpočetního programu
HLUK+ verze 8.1 (RNDr Miloš Liberko - JsSoft Praha). Algoritmus výpočtu vychází z
metodických pokynů. Výpočtové body byly voleny 2 m od fasády objektů situovaných
v předmětném území (chráněný prostor staveb).
Byly vypočteny průběhy izofon v pětidecibelových odstupech dB. Izofony jsou zobrazeny
v grafickém výstupu uvedeném v další části. Průběhy izofon byly stanoveny ve výšce 3 m.
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Stanovení hlukové zátěže
Hluk v době výstavby
Způsob (množství, kvalitativní a kvantitativní složení) nasazení stavebních mechanismů
v území bude záviset na dodavatelské stavební firmě. Tento vliv bude sledován v omezenou
dobu, pouze po dobu stavby. Každá stavební činnost má na danou lokalitu vliv, v předmětném
případě je možné konstatovat, že doba stavby bude omezená.
V průběhu stavebních prací lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem ze
stavebních strojů, zvláště při provádění zemních prací. Tyto činnosti jsou prováděny téměř
výhradně v denní době. Stavební činnost nebude prováděna v noční době, ve dnech
pracovního klidu a o svátcích.
Při výstavbě bude užita řada strojů, které většinou patří k významným zdrojům hluku. Dle
způsobu šíření hluku do okolí se bude jednat o zdroje liniové (např. doprava zeminy,
stavebních materiálů) a bodové (např. míchače, kompresory, vrtné soupravy apod.).
Stroje a zařízení používané během výstavby
Tabulka č.20
Typ prací
Stavební

Název stroje

Počet kusů

Domíchávače betonu
Čerpadla betonu
Hutní a vibrační válec
Nakladač
Jeřáb
Kompresor
Svářecí soupravy
Nákladní automobily

1hod
1
1
2
2
2
3
4/hod

Akustické
parametry
L p A, 10 = 80 dB
L p A, 10 = 81 dB
L p A, 10 = 79 dB
L p A, 10 = 80 dB
L p A, 10 = 75 dB
L p A, 10 = 75 dB
L p A, 10 = 75 dB
L p A, 10 = 89 dB

Hluková zátěž – Bytové domy Nová osada
Doprava
Předpokládané intenzity dopravy u stavby „Revitalizace bytových domů Nová Osada, Slezská
Ostrava“ použité v rámci hlukového posouzení jsou uvedeny v tabulce na straně 26 tohoto
oznámení.
Vymezení referenčních bodů
V zájmové lokalitě byly vytipovány kontrolní (referenční) body (objekty ochrany a chráněný
venkovní prostor). Výpočtové body jsou zvoleny u nejbližší obytné zástavby v rámci stavby
„Revitalizace bytových domů Nová Osada, Slezská Ostrava“ (body 1 – 14) a v chráněném
prostoru chráněných objektů nejblíže situovaných objektů bydlení ve směru k navrhovanému
řešenému prostoru Nová Osada.
Umístění referenčních bodů je zřejmé z následujícího grafického znázornění.

Situace referenčních bodů
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Výsledky výpočtu
Vliv hluku byl vypočten pro
• současný stav
• období výstavby
• stav po realizaci revitalizace bytových domů Nová Osada
Hluk ze stavební činnosti
Stavební práce budou probíhat pouze v omezeném časovém období – stavba bude řešena po
omezenou dobu realizace. V rámci uvedené stavební činnosti při součtu všech stavebních
prací bude hluková zátěž ve venkovním chráněném prostoru okolí stavby při součtu
vymezených stavebních prací. Hodnoty vždy zahrnují etapu stavebních prací probíhajících
v bezprostřední blízkosti daného referenčního bodu..
Ekvivalentní hladiny hluku – období výstavby, denní doba
Tabulka č.21
Přípustná
LAeq,T [dB]
LAeq,T [dB]
LAeq,T [dB]
doprava*
celkem
hodnota
stac. zdroje
LAeq dB
1
65
51,0
62,8
63,7
2
65
50,9
60,2
61,3
3
65
50,8
59,8
60,7
5
65
51,0
60,8
61,7
6
65
51,1
61,9
62,8
7
65
50,8
59,8
60,7
8
65
50,2
59,7
60,8
9
65
50,0
58,8
59,7
12
65
50,1
58,9
59,8
15
65
50,2
59,7
60,8
16
65
50,2
59,7
60,8
17
65
49,8
59,5
60,6
18
65
49,9
59,6
60,4
19
65
50,6
59,7
60,8
20
65
50,7
59,8
60,9
21
65
50,8
59,8
60,9
22
65
51,2
62,9
63,6
23
65
50,9
59,9
60,8
24
65
50,7
59,7
60,6
*) doprava mimo veřejné komunikace
Nejistota výpočtu
+ 1,2 dB
Objekty SO 11 - SO 15 jsou novostavby (referenční body 4, 8, 10, 11, 13, 14).
Výp. bod č.

Hodnoty chráněného venkovního prostoru vykazují nepřekročení přípustných hodnot dle
platné legislativy.
Tento stav lze dodržet pouze organizací stavebních prací, kdy provoz těžké stavební techniky
bude omezen na dobu čtyř hodin v osmi po sobě následujících hodinách.
Výše uvedené zhodnocení výsledků platí za dodržení následujících podmínek:
• Stavební práce nebudou prováděny v noční době.
• Hlučné stavební práce a práce spojené s provozem těžké stavební techniky budou
prováděny pouze v době od 7.00 hod do 21.00 hod., za podmínky celkové doby
provozu 4 hodiny během v osmi po sobě následujících hodinách
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Za předpokladu dodržení výše uvedených podmínek nebude ve venkovním chráněném
prostoru (hranice parcel chráněných objektů) a u chráněných objektů přípustná hodnota
hlukové zátěže v době stavby překračovat přípustné hodnoty.
Je nutné dodržet následující podmínky:
• Provést výběr strojů s co nejnižší hlučností, tzn. použít nové a tím méně hlučné
neopotřebované mechanismy. V případě, že to umožňuje technologie, je třeba použít
menší mechanismy, případný kompresor a elektrocentrálu je nutné používat pouze
v protihlukové kapotě.
• Důležité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na okolní
zástavbu, a tím i minimalizace možných stížností ze strany obyvatel dotčené oblasti, je
provedení časového omezení hlučných prací tak, aby tyto práce byly nejmenším
zdrojem rušení. Je nutné hlučné činnosti provádět pouze v pracovní dny v době od 8
do 16 hodin. Je nepřípustné z hlediska rušení hlukem provádět hlučnou stavební
činnost v době od 21 do 7 hodin, resp. v mimo pracovní dny.
Stav po realizaci revitalizace bytových domů Nová Osada
Hluk ve venkovním prostoru – dopravní hluk
Ekvivalentní hladiny dopravního hluku
Tabulka č.19 Objekty SO 11 - SO 15 jsou novostavby (referenční body 4, 8, 10, 11, 13, 14).
Tabulka č.22
Bod

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Nejistota výpočtu

LAeq,T [dB]
před realizací

LAeq,T [dB]
po realizaci

Den
50,7
40,7
41,0

Den
51,1
41,0
41,4
43,5
41,6
42,9
41,6
38,5
40,7
38,8
34,1
42,6
45,0
47,0
43,8
50,2
28,3
27,2
41,8
34,9
52,1
50,8
41,6
39,5
53,7
53,2

41,6
42,6
41,3
40,5

42,6

43,7
50,1
28,3
27,1
41,6
34,9
52,1
50,8
41,6
39,5
53,7
53,2
+ 1,2 dB

LAeq,T [dB]
před realizací
Noc
41,6
31,6
31,9
34,6
41,0
40,6
31,4

33,5

34,5
41,0
19,3
18,2
32,6
31,8
43,0
41,7
33,0
30,6
44,6
44,1

LAeq,T [dB]
po realizaci
Noc
41,9
31,8
32,2
34,5
34,6
41,2
40,8
33,0
31,5
29,9
25,0
33,5
35,9
37,9
34,6
41,1
19,3
18,3
32,8
31,8
43,0
41,7
33,0
30,6
44,6
44,1
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GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IZOFON DEN
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GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IZOFON NOC

Hluk ve vnitřním chráněném prostoru staveb
Vlivem provozu v rámci řešení revitalizace bytových domů lokality Nová Osada za dodržení
plnění přípustných hodnot v chráněném venkovním prostoru:
• nedojde k překročení hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro
hluky pronikající zvenčí v denní i noční době.
Hluková situace ve venkovním prostoru byla vyhodnocena modelovým výpočtem
ekvivalentních hladin hluku. Pro výpočet byla použita metodika výpočtů s uplatněním
programu HLUK+ ve verzi 8.1 (RNDr. Liberko).
Vliv hluku byl vypočten pro současný stav, období výstavby a stav po realizaci revitalizace
bytových domů Nová Osada.
Referenční body chráněných objektů (chráněný venkovní prostor chráněných objektů) byly
zvoleny ve směru k navrhované stavbě ve výšce 3 m.
Hodnoty chráněného venkovního prostoru vykazují v době stavebních prací nepřekročení
přípustných hodnot dle platné legislativy. Tento stav lze dodržet pouze organizací stavebních
prací, kdy provoz těžké stavební techniky bude omezen na dobu čtyř hodin v osmi po sobě
následujících hodinách. Stavební práce nebudou prováděny v noční době a hlučné stavební
práce a práce spojené s provozem těžké stavební techniky budou prováděny pouze v době od
7.00 hod do 21.00 hod. Proveden bude výběr strojů s co nejnižší hlučností, tzn. Použity
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budou zejména nové a tím méně hlučné neopotřebované mechanismy. V případě, že to
umožňuje technologie, je třeba použít menší mechanismy, případný kompresor a
elektrocentrálu je nutné používat pouze v protihlukové kapotě.
Rovněž nebude prováděna hlučná stavební činnost v době od 21 do 7 hodin, resp. v mimo
pracovní dny.
V zájmovém území nezhorší provoz navrhované stavby neúměrně hlukovou zátěž vzhledem k
chráněnému venkovnímu prostředí chráněných objektů ve vztahu k dodržení přípustných
hodnot dle nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací. Dojde k maximálnímu navýšení o 0,1-0,4 dB ve dne a 0,1-0,3 dB v noci.
Po realizaci záměru v území bude tento předpoklad ověřen po ustálení dopravních
charakteristik měřením.
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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 je v současné době projekčně připraveno pro realizaci revitalizace bytových
domů v lokalitě Nová Osada v Ostravě v Městské části Slezská Ostrava. Soubor bytových
domů Nová Osada byl vybudován ve 40.letech 20.století jako sociální bydlení pro
přestěhovalce. Navržena je celková oprava stávajících bytových domů, v rámci rekonstrukce
vzniknou nové bytové jednotky v dnes nevyužitých podkrovích. U některých domů vzniknou
nové byty rovněž v přístavbách.
Lokalita Nová Osada je vzdálená cca 2 km od centra města, sousedí na východě s areálem
zoologické zahrady, na východě ji od ulice Heřmanická odděluje řada rodinných domů.
Z jižní strany se nachází skupina bytových domů postavené ve stejném období.
Domy ve východní části lokality byly již zrekonstruovány, provedena byla zejména oprava
fasád a střech, bez zásahů do architektonického vzhledu domů a jejich okolí.
V rámci regenerace vznikne na volných pozemcích 5 nových bytových domů, v jejichž
přízemí jsou navrženy nebytové prostory. Existující nebytové jednotky v suterénech ve
stávajících objektech při ul. Heřmanické budou opraveny a půdorysně zvětšeny.
Regenerace bytových domů zahrnuje kromě opravy domů a novostaveb také celkovou úpravu
okolí domů (odpočinková místa, dětská hřiště, regenerace zeleně) a vytvoření nových
parkovacích kapacit – jedná se povrchová stání při komunikacích, polootevřené garáže
v terénním valu u ul. Kepkovy a jednopodlažní podzemní garáže ve vnitrobloku bytových
domů v ulici Kasární.
Připravované komplexní využití území a priority jeho trvale udržitelného využívání jsou
záměrem stavby, která je součástí tohoto oznámení o posuzování vlivů na životní prostředí
dodrženy a záměr stavby tyto podmínky splňuje.

1.2 Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů
Přímo zájmové území, v němž je připravována revitalizace bytových domů Nová Osada, není
územím, v němž by umístění předmětného záměru znamenalo nevratitelný vliv na přírodní
zdroje, jejich kvalitu nebo schopnost regenerace.
Předmětné území není územím s trvalými přírodními zdroji.
Objekt se nenalézá v chráněné oblasti přirozené akumulace vod ve smyslu příslušné
legislativy. Dojde k omezenému záboru zemědělského půdního fondu, půda určené k plnění
funkce lesa nebude dotčena.
Realizací úprav předmětné lokality nebude narušena kvalita a schopnost regenerace území.

1.3 Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností
- na územní systémy ekologické stability
Zájmové území vymezené plochou pro realizaci stavby administrativního objektu je situováno
mimo tah územních systémů ekologické stability.
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Územní systémy ekologické stability dle Generelu lokálního systému ekologické stability pro
jsou zahrnuty v územně plánovací dokumentaci. Zájmové území je situováno mimo tah
územních systémů ekologické stability. Nejbližší prvky tohoto systému jsou západně od
zájmové lokality. Jedná se o vodoteč Ostravici, která je biokoridorem. Místo vymezení
biokoridoru je zřejmé z následujícího grafického znázornění:

ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

Zájmové území je situováno v dostatečné odstupové vzdálenosti od prvků územních systémů
ekologické stability.
- na zvláště chráněná území
Stavba se nenachází ve zvláště chráněném území ve smyslu zák. ČNR č. 114/92 o ochraně
přírody a krajiny.
Chráněná území jsou situována mimo jakýkoliv dosah záměru.
- na území přírodních parků
Zájmové území není součástí přírodního parku.
- území NATURA 2000 – ptačí oblast, evropsky významné lokality
Jak vyplývá z vyjádření k záměru stavby „Revitalizace bytových domů Nová Osada“
(ŽPZ/48505/2009/Jak z 6.1.2010) Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství, příslušného podle § 77a odst.3 písm. w)zákona č.114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, nebude realizace stavby mít vliv na evropsky významné
lokality ani ptačí oblasti.

52
- na významné krajinné prvky
Ve smyslu zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je významný krajinný prvek
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, utvářející její vzhled nebo
přispívající k udržení její stability. Významnými prvky ze zákona jsou rašeliniště, lesy, vodní
toky, rybníky, jezera, údolní nivy a ty části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody.
Takové území nebude záměrem dotčeno.
- na území historického, kulturního nebo archeologického významu
V bezprostředním okolí předmětné lokality se nenachází žádné významné architektonické ani
historické památky či archeologická naleziště, která by mohla být realizací stavby dotčena.
Zájmové území je mimo území historického, kulturního nebo archeologického významu,
nenalézají se zde objekty uvedeného významu.
Při sledování vazeb nejbližšího okolí plánované stavby je možno říci, že na území města
Ostrava se nalézají historicky cenné objekty zapsané v ústředním seznamu kulturních
památek. Nejvýznamnějšími kulturními památkami jsou Slezskoostravský hrad, zámek
Ostrava Poruba s prvky sakrální architektury (gotika, baroko, klasicismus, historizující),
lidové architektury a technické památky).
Podrobný výčet historicky cenných objektů zde není uveden, neboť žádná z uvedených
památek není v bezprostřední blízkosti zájmové lokality.
- na území hustě zalidněná
Vlastní stavba je řešením revitalizace bytových domů a zasahuje objekty s bydlením obyvtel
části Nová Osada. Posouzen je stav hlukové zátěže, zpracována je rozptylová studie pro
zájmovou lokalitu.
- na území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)
Přímo zájmové území není územím se starou zátěží. Plocha se nachází v ostravské části
Hornoslezské pánve bývalého Dobývacího prostoru pro černé uhlí Slezská Ostrava III.
V současné době byla důlní činnost ukončena, je zde stanoven dobývací prostor na hořlavý
zemní plyn.
Při realizaci stavebních prací je nutné respektovat veškeré požadavky ČSN 73 0039
(Navrhování objektů na poddolovaném území) na zajištění stavby z hlediska účinků
poddolování v závislosti na kategorii staveniště.
V zájmové lokalitě není evidováno žádné staré důlní dílo (SDD) ústící na povrch. Nejbližšími
SDD jsou Kutací jámy 55 a 56, jejichž bezpečnostní pásmo zasahuje do předmětné lokality.
Toto SDD nebylo dosud zajištěno ani stabilizováno. V uvedené ploše se nová výstavba
neplánuje. Ostatní SDD v okolí lokality nemají na stavbu vliv.
Na základě výsledků měření metanu je místo stavby zařazeno do klasifikačního stupně
z hlediska nebezpečí výstupu metanu – bez nebezpečí.
Pro realizaci stavebních prací a definitivní provoz předmětných objektů není z hlediska
nebezpečí výstupu metanu v daném případě nutné realizovat žádná dodatečná bezpečnostní
opatření. Pro výstavbu není požadován dohled pracovníka odborného bezpečnostního dohledu
Byl proveden atmogeochemický průzkum na ověření přítomnosti důlních plynů. Dle
„Kategorizace území OKR“ (zpracované OKD, DPB, a.s. v Paskově) se předmětná lokalita
nachází na území zařazeném z hlediska nebezpečí výstupu důlních plynů do kategorie –
území s možným nahodilým výstupem důlních plynů. Bylo provedeno měření metanu na
celkem 32 měřících místech – ve stávajících inženýrských sítích a v 6 vytloukaných sondách.
Měření bylo provedeno za příznivých atmosférických podmínek pro maximální výstup
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důlních plynů. Metanový průzkum vykázal v měřených místech nulové koncentrace metanu.
Na základě výsledků měření metanu je místo stavby zařazeno do klasifikačního stupně
z hlediska nebezpečí výstupu metanu – bez nebezpečí.
2.

Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které
budou pravděpodobně významně ovlivněny
2.1 Vlivy na obyvatelstvo
Základní kriteria pro posouzení míry nebo možnosti ovlivnění této skutečnosti jsou
dokladována. Možné přímé a nepřímé vlivy na obyvatelstvo je možno charakterizovat
s ohledem na jednotlivé složky životního prostředí ve vztahu k obyvatelstvu.
V době realizace stavby může být ovlivněno obyvatelstvo zejména s ohledem na stavební
práce. Délka stavby bude pouze omezenou dobu a stavba zabezpečí celkovou revitalizaci
zájmového území. Zabezpečena bude rovněž statická dopravy pro obyvatelstvo na velmi
dobré úrovni, v místech, kde je zabezpečení parkovacích míst nutné.
Zpracována byla rozptylová studie a hluková studie, ze jejichž závěrů vyplývá, že
obyvatelstvo nebude při dodržení navrhovaných opatření nepříznivě ovlivněno.
Případnou sekundární prašnost z vlastního staveniště lze technicky eliminovat. Pro
minimalizaci negativních vlivů jsou pro etapu výstavby formulována následující doporučení:
-

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

-

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

Z hlediska doby realizace záměru, jeho rozsahu a současným respektováním výše uvedených
doporučení lze záměr i v době stavebních prací akceptovat.

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

30 - 40
-2 - -3°C
17 - 18°C
– 450 mm
– 250 mm
50 – 60

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

Celková průměrná větrná růžice lokality Ostrava
Tabulka č.23
m.s-1
N
1,7
6,68
5,0
4,61
11,0
0,62
Součet
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

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.
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II:stabilní
Vertikální výměna vrstev ovzduší je stále nevýznamná, také doprovázena
inverzními
situacemi. Výskyt v nočních a ranních hodinách v průběhu celého roku. Maximální rychlost
větru 2 m/s. Špatné podmínky rozptylu.
III.izotermní
Projevuje se již vertikální výměna ovzduší. Výskyt větru v neomezené síle.V chladném
období může být v dopoledních a odpoledních hodinách, v létě v časných ranních a večerních
hodinách. Často se vyskytující mírně zhoršené rozptylové podmínky.
IV.normální
Dobré podmínky pro rozptyl škodlivin, bez tvorby inverzních stavů, neomezená síla větru.
Vyskytuje se přes den, v době, kdy nepanuje významný sluneční svit. Společně s III. třídou
stability má v našich podmínkách zpravidla výrazně vyšší četnost výskytu než ostatní třídy.
V.konvektivní
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.
Kvalita ovzduší
Stavební úřad Městského obvodu Slezská Ostrava 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 95,2 % obvodu, pro imise oxidu dusičitého (NO2) - průměrná roční koncentrace na
ploše 4,5 obvodu, pro imise benzenu - průměrná roční koncentrace na ploše 16 % obvodu, pro
imise benzo(a)pyrenu - průměrná roční koncentrace na ploše 100 % obvodu a imise arsenu průměrná roční koncentrace na ploše 44 % obvodu pro ochranu zdraví lidí.
Ovzduší a klima předmětného území nebude negativně ovlivněno nad únosnou mez, jak je
uvedeno již výše. Záměr je možné považovat pro dané území za únosný.
Hlavním zdrojem znečištění ovzduší při realizaci mohou být práce související zejména s
přesunem materiálů, pohybem stavebních mechanizmů a manipulaci s materiály.
Minimalizaci znečištění ovzduší lze dosáhnout zejména organizačními opatřeními koordinací stavebních prací, snižováním prašnosti kropením, udržováním techniky v dobrém
technickém stavu a čistotě. Všechna tato opatření jsou v kompetenci dodavatele stavby. Při
dodržování uvedených opatření lze vliv emisí tuhých látek (zejména prachu) na okolí
považovat za nepodstatný.

2.3 Voda
Hlavním povodím veškerých toků v zájmovém území je řeka Ostravice. Záplavové území
bylo stanoveno Krajským úřadem Moravskoslezského kraje v říčním km 0,000 – 14,000
(5.6.2003 pod.č.j. ŽPZ/3561/03).
Podzemní vodní zdroje hromadného zásobování pitnou vodou ani soukromé nebo jiné studny
se v zájmovém území nevyskytují.
Záměr neznamená ovlivnění odtokových poměrů v lokalitě. Vlastní stavba „Revitalizace
bytových domů Nová Osada“ nepředstavuje významnější riziko ohrožení kvality vod
v případě respektování dobrého stavu techniky používané při výstavbě.
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Pro eliminaci rizika (kvalitativní podmínky vod) během provádění stavebních prací jsou
navržena následující opatření:
- všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dokonalém
technickém stavu, nezbytná bude jejich kontrola zejména z hlediska možných úkapů
ropných látek,
- zabezpečení odstavných ploch pro mechanizmy tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci
podloží,
- konkretizace předpokládaných míst očisty vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace ze
stavenišť včetně návrhu zařízení v dalších stupních projektové dokumentace.
V době provozu bude nakládání s vodami řešeno opatřeními, která jsou předmětem řešení
projektu – odvod dešťových vod jednotným kanalizačním sběračem na ÚČOV. Provozovatel
bude dodržovat limity platného kanalizačního řádu.
Splaškové vody z jednotlivých objektů budou svedeny do základů a vyvedeny mimo
objekt, kde budou napojeny na stávající jednotnou kanalizaci.
Dešťové vody ze střechy jednotlivých objektů budou svedeny venkovními dešťovými
svody a dále jako přípojka kanalizace budou napojeny na stávající jednotnou kanalizaci.

2.4 Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologické poměry
Terén území je zvlněný s nadmořskou výškou od cca 268,00 – 279,00 m.n.m.
Řešené území se nachází v provincii Západní Karpaty, subprovincii Vněkarpatské sníženiny,
oblasti Severní vněkarpatské sníženiny, celku Ostravská pánev, podcelku Ostravská pánev.
Ostravská pánev vytváří plochý, pokleslý reliéf – zejména na vlastní Ostravské nivě, který je
překryt sprašovými hlínami, říčními sedimenty i sedimenty glacigenní formace. Pro
Ostravskou pánev jsou charakteristická podmáčena stanoviště na hlínách a silně antropogenní
narušení způsobené jak hustotou osídlení tak převážně průmyslem a těžbou nerostných
surovin.
Geologické poměry
Z regionálně-geologického hlediska spadá širší zájmové území do celku předhlubní
karpatských příkrovů. Bezprostřední předkvartérní podloží je budováno neogénními
kompaktními vápnitými jílovci spodního badenu, typicky šedé až modrošedé barvy, které jsou
v přípovrchové vrstvě (řádově první desítky metrů) zvětralé a nabývají charakter tuhých, níže
pevných až tvrdých jílovitých hlín až jílů s proměnlivě mocnými proplástky písků o mm až
cm mocnostech. Celková mocnost těchto marinních sedimentů se v této lokalitě pohybuje ve
stovkách metrů.
Kvartérní sedimenty jsou v nejbližším prostoru tvořeny na bázi fluviálními sedimenty hlavní
terasy, náležející Ostravici. Terasa je tvořena v převážné části toku dvěma samostatnými
akumulacemi - starší a mladší. Písčité štěrky starší akumulace jsou charakteristické silným
zahliněním a intenzivní rezivě hnědým zabarvením. Petrograficky se uplatňují zejména
středně zrnité glaukonitické beskydské godulské pískovce, akcesoricky pak křemen, rohovce,
případně valouny severské provenience. Štěrky mladší akumulace se od starších liší nižším
stupněm zahlinění, limonitizace (převládá šedavá barva) a navětrání štěrků. V mladší
akumulaci převládají (na rozdíl od jemnozrnnějších štěrků starších uloženin) hrubé štěrky až
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balvany, nezřídka o velikosti přesahující 15 - 20 cm. Obě akumulace datujeme do období
mindel - riss, tedy do období mezi halštrovským a sálským zaledněním, obě etapy vývoje
fluviálních sedimentů bývají od sebe odděleny písčitohlinitou vrstvou, konec etapy štěrkové
sedimentace je charakterizován písčitým vývojem. Často se obě akumulace sjednocují v jeden
celek - nečleněnou hlavní terasu.
V nadloží fluviálních sedimentů se nachází eolické zeminy - tzv. sprašové hlíny,
představované převážně středněplastickými jíly tuhé konzistence, charakteristické okrové
barvy s šedým smouhováním. Mocnost těchto zemin se v širším okolí pohybuje okolo 5,00 m.
Předběžný geologický průzkum (firma Geoengineering spol. s r.o.)
Pro potřeby zjištění petrografického složení podložních zemin a jejich vlastností byly
provedeny dvě vrtané sondy – v prostoru plánovaných podzemních garáží (do hl. 8 m) a
v prostoru plánované nové výstavby (do hl. 5 m).
Byla zjištěna následující skladba podložních vrstev:
do hl. 0,6-0,8 m
navážky
do hl. 4,5-5 m
hlíny (sprašové, žlutohnědé, hlouběji písčité
s limonitizovanými polohami)
od hl. 4,5-5 m
písky a štěrky (hnědý, žlutohnědý, drobnozrnný, středně
ulehlý)
Hydrogeologické poměry
Z regionálně-hydrogeologického hlediska patří zájmové území k okrajové části
hydrogeologického subrajonu 156 - Glacigenní sedimenty Ostravské pánve (Michlíček et al.,
1986). Jeho základním rysem je průlinová propustnost štěrkovitých sedimentů, hladina
podzemní vody je převážně volná až mírně napjatá.
Hydrogeologické poměry
Hladina podzemní vody byla zjištěna v sondě provedené v prostoru plánovaných podzemních
garáží.
Naražená hladina podzemní vody – v hloubce 6,50 m
Ustálená hladina podzemní vody – v hloubce 7,00 m
Geotechnické poměry
Vhodnost staveniště a základové poměry byly posouzeny ve smyslu normy ČSN 73 1001:
Základové poměry jsou složité a objekt podzemních garáží patří mezi stavby náročné.
Atmogeochemický průzkum
Dle „Kategorizace území OKR“ (zpracované OKD, DPB, a.s. v Paskově) se předmětná
lokalita nachází na území zařazeném z hlediska nebezpečí výstupu důlních plynů do kategorie
– území s možným nahodilým výstupem důlních plynů.
Bylo provedeno měření metanu na celkem 32 měřících místech – ve stávajících inženýrských
sítích a v 6 vytloukaných sondách. Měření bylo provedeno při tlaku 1010hPa, v době prudšího
poklesu (za příznivých atmosférických podmínek pro maximální výstup důlních plynů).
Metanový průzkum vykázal v měřených místech nulové koncentrace metanu.
Zemědělská půda nebude záměrem stavby dotčena, stavba „Revitalizace bytových domů
Nová Osada„ bude umístěna na pozemcích v kultuře ostatní plocha a stavební plocha.
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2.5 Flóra, fauna a ekosystémy
Při přípravě záměru v území bylo provedeno posouzení předmětné lokality s ohledem na
sledování výskytu flory a fauny v předmětném území.
Po provedeném průzkumu přímo pro zájmovou lokalitu je možné jednoznačně konstatovat, že
v území lokality vzhledem k jejímu situování se nenacházejí žádné druhy flory nebo fauny
chráněné ve smyslu ustanovení Zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a
prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. MŽP ČR.
Lokalita navržená pro umístění stavby „Revitalizace bytových domů Nová Osada“ je
v současnosti plochou zatravněnou, na části se stromovou zelení. Stávající porost na zájmové
ploše je tvořen vzrostlými dřevinami s dosadbou mladých jedinců. Původní výsadby byla
dlouhodobě bez zásahů. Převážná část stromů rostoucích v zájmovém území je listnatá – 91
%, jehličnany tvoří 9 % porostu. Věková struktura porostu je různá, většina porostu dosáhla
stádia dospělosti, zbývající jsou tvořeny mladou dosadbou.
Výrazný podíl tvoří bříza bělokorá Betula pendula – 28 %, lípa srdčitá –Tilia cordata – 10 %,
javor nléč Acer platanoides a Acer platanoides ´Globosum´- 14 %. V menší míře se uplatňují
třešeň ptačí Prunus avium, akát bílý Robinia pseudoacacia a jabloň Malus sp. Další druhy jsou
zde pouze ojediněla.
Zpracován byl podrobný dendrologický průzkum - Ing. Tomáš Sklenář, MS architektura
design, 12/2009, který je v plném rozsahu k dispozici u zpracovatele projektu nebo oznámení.
Dendrologický průzkum uvádí, že druhové složení v území je pestré, ale nevyhovující. Jako
nevhodné zastoupení hodnotí silné zastoupení výplňových bříz Betula pendula a proti tomu
málo dlouhověkých kosterních druhů např. buku Fagus sylvatica nebo lípy Tilia sp.
Zjištěné druhy stromů:
Acer platanoides, Acer saccharinum, Aesculus hippocastanum, Betula pendula, Alnus
glutinosa, Catalpa bignonioides, Chamaecyparis pisifera, Fraxinus excelsior, Ginkgo biliba,
arix decidua, Mylus sp., Malus domestica, Pyrus, Picea abies , Picea pungens, Pinus strobus,
Populus nigra, Prunus avium, Prunus cerasifera, Robinia pseudoacacia, Salix caprea, Salix
matsudana, Sorbus aucuparia, Tilia cordata, Tilia sp., Thuja occidentalis,

Keřové patro:
Buxus semperviens, Caragana arborescens, Crataegus monogyna, Cornus sanguinea,
Forsythia suspensa,Hybiscus syriacus, Juniperus sabina, Mahonia aquifolium, Rosa canina,
Syringa vulgaris, Larix decidua, Ligustrum vulgare, Phyladelphus coronarius, Ribes sp.,
Salix caprea,Sambucus nigra, Spiraea vanhouttei, Swida, Taxus baccata, Ulmus sp.,
Bylinné patro:
Agropyron repens (pýr plazivý), Agrimonia eupatoria (řepík lékařský), Achillea millefolium
(řebříček obecný), Ajuga reptans (zběhovec plazivý), Alchemilla vulgaris (kontryhel
obecný), Alopecurus pratensis (psárka luční), Bellis perennis (sedmikráska chudobka),
Capsella bursa pastoris (kokoška pastuší tobolka), Convolvulus arvensis (svlačec rolní),
Dactylis glomerata (srha říznačka), Elytrigia reensp (pýr plazivý) (ens), Equisetum arvense
(přeslička rolní), Fumaria officinalis (zemědým lékařský), Galium aparine (svízel přítula),
Geranium robertianum (kakost krvavý), Glechoma hederacea (popenec břečťanovitý),
Lolium perenne (jílek vytrvalý), Phleum pratense (bojínek luční), Plantago media (jitrocel
prostřední), Poa pratensis (lipnice luční), Polygonum aviculare (rdesno ptačí), Poa annua
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(lipnice roční), Potentilla anserina (mochna husí), Stelaria holostea (ptačinec velkokvětý),
Taraxacum officinale (tařice lékařská), Thlaspi arvense (penízek rolní), Trifolium arvense
(jetel rolní), Taraxacum officinale (smetánka lékařská), Trifolium pratense (jetel luční),
Tussilago farfara (podběl lékařský), Veronica chamaedrys (rozrazil rezekvítek).
Přímo v území (vymezeném lokalitou rozsahu záboru stavbou) nebyly zjištěny při terénním
průzkumu ani nejsou uvedeny takové údaje v dostupným materiálech jiných zpracovatelů
(terénní průzkum v rámci zpracování ÚSES, územního plánu) druhy flory chráněné ve smyslu
ustanovení Zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a prováděcí vyhlášky č.
395/1992 Sb. MŽP ČR, jejíž nedílnou součástí je Příloha č. II (kterou se ve 3 kategoriích
stanoví stupeň ohrožení jednotlivých rostlinných druhů).
Stromy, které nebudou stavbou dotčeny, budou chráněny před poškozením v době výstavby
(např. obedněním).
V rámci stavby jsou navrženy sadové úpravy. Úprava parteru ulic spočívá především
v novém uspořádání funkčních ploch – parkování, zeleň, chodník. Vzhledem k poměrně
vysokému počtu vzrostlých stromů, je navrženo zejména ošetření stávajících stromů.
V prostoru, kde dojde k navýšení terénu budou vysazeny skupina listnatých stromů. Budou
vysazeny listnatí stromy s balem o obvodu kmene 20-22 cm (měřené 1 m nad zemí). Koruna
bude nasazena ve výšce minimálně 220 cm.
Keře budou vysazeny kontejnerové, minimální výšky 30-40 cm alespoň s pěti výhony.
Fauna
V prostoru vlastní stavby byli sledováni z ptactva havran polní Corvus frugilegus, holub
domácí Columba livia, jiřička obecná Delichon urbica, pěnkava obecná Fringilla coelebs,
sýkora babka Parus palustris, sýkora koňadra Parus major, sýkora modřinka Parus
caeruleus, špaček obecný Sturnus vulgarit, vrabec domácí Passer domesticus, vrabec polní
Passer montanu.
Pokud se zde přechodně vyskytují některé synantropní druhy fauny, jedná se výhradně o
hmyz, hlodavce nebo ptáky uvyklé pohybu člověka.
Přímo v území (vymezeném lokalitou rozsahu záboru stavbou) nebyly zjištěny při terénním
průzkumu ani nejsou uvedeny takové údaje v dostupným materiálech jiných zpracovatelů
(terénní průzkum v rámci zpracování ÚSES, územního plánu) druhy fauny chráněné ve smyslu
ustanovení Zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a prováděcí vyhlášky č.
395/1992 Sb. MŽP ČR, jejíž nedílnou součástí je Příloha č. III (v níž je ve třech kategoriích
stanoven stupeň ohrožení jednotlivých živočišných druhů).
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Situace sadových úprav (schéma ve stupni DÚR)
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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.
V rámci výstavby dojde k podstatné změně vzhledu lokality, dojde ke zlepšení vzhledu
současných objektů, výstavbě nových objektů s komerčním využitím, umístění parkovacích
míst – nadzemích, polozapuštěných a podzemních.
V souvislosti s těmito změnami dojde venkovním a sadovým úpravám. Bude zachován
parkový charakter lokality. Stávající zeleň bude v maximální možné míře zachována.
Podrobné řešení sadových úprav bude předloženo v dalších fázích projektové dokumentace.
Kontakt záměru s obytnou zástavbou pohledově území neznehodnotí vzhledem k umístění
záměru a typu řešení celého území. Nebudou realizovány stavební objekty, které by měly vliv
na okolní stavby.

2.7 Hmotný majetek a kulturní památky

Nebudou negativně ovlivněny. Pozemky navržené pro stavbu se nenachází v obytném
souboru „Sorela” ani v jeho ochranném pásmu.
Realizací záměru nedojde k ovlivnění hmotného majetku nebo kulturních památek.
2.8 Hodnocení
Řešení hlavních problémových okruhů
Tabulka č.24
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
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Složky životního prostředí jsou zařazeny do 3 kategorií podle charakteru záměru, lokality, do
níž má být záměr umístěn, a podle stavu životního prostředí v okolí realizace záměru. Tabulka
byla vyplněna po podrobném studiu dané problematiky.

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 této dokumentaci.
Posouzení vlivu záměru stavby „Revitalizace bytových domů Nová Osada“, jejichž součástí
bude řešení statické dopravy, na zdraví obyvatelstva bylo provedeno z hlediska období
výstavby a období po realizaci revitalizace zájmového území.
Proces hodnocení zdravotního rizika se sestává z následujících kroků: určení nebezpečnosti,
hodnocení expozice, charakterizace rizika. Možné vlivy na jednotlivé složky životního
prostředí a eventuelní přímé a nepřímé vlivy na obyvatelstvo je možno charakterizovat
následovně :
Vliv znečištěného ovzduší
V době výstavby budou do volného ovzduší emitovány škodliviny z provozu dopravních
prostředků stavby. Doprava bude soustředěna do období řešení realizace předmětného
záměru, rozsah vlivů může být omezen organizací práce a prováděných pracovních operací.
V době po realizaci stavby nebude ovzduší znečištěno, jak je dokladováno závěry zpracované
rozptylové studie.
Rozptylová studie imisní situace umožňuje posoudit vliv stavby „Revitalizace bytových domů
Nová Osada, Slezská Ostrava“, po realizaci, na okolí z pohledu ochrany zdraví lidí. Z
provedeného výpočtu je možno získat přehled, jak velké budou příspěvky imisních
koncentrací znečišťujících látek v hodnocené lokalitě.
Z hodnocení výsledků je možno konstatovat, že po výstavbě „Revitalizace bytových domů
Nová Osada, Slezská Ostrava“ v roce 2015, budou maximální imisní koncentrace v roce 2015
po realizaci stavby „Revitalizace bytových domů Nová Osada, Slezská Ostrava“ ze zdrojů
znečišťování ovzduší (plynové kotle, větrání podzemní garáže a příslušná silniční doprava osobní vozidla bydlících a návštěvníků komerčních prostor a užitková vozidla zásobování
komerčních prostor) v hodnocené lokalitě ve výši - suspendované částice (PM10) – maximální
denní koncentrace 0,408 µg/m3, průměrná roční koncentrace 0,013 1 µg/m3, oxid dusičitý
(NO2) – maximální hodinová koncentrace 3,983 µg/m3 a průměrná roční koncentrace 0,065
µg/m3, benzen – průměrná roční koncentrace 0,002 39 µg/m3 a benzo(a)pyren – průměrná
roční koncentrace 0,000 007 65 ng/m3.
Nejvyšší vypočtená imisní koncentrace v roce 2015 po realizaci stavby ze zdrojů znečišťování
ovzduší bude v místě obytné zástavby - dům na ul. Kasární 1458/7 pro suspendované částice
(PM10) – maximální denní koncentrace 0,392 µg/m3a průměrná roční koncentrace 0,012
µg/m3, pro oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 3,856 µg/m3 a průměrná
roční koncentrace 0,062 µg/m3, pro benzen průměrná roční koncentrace 0,002 µg/m3 a
benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 0,000 007 ng/m3.
V celkovém imisním pozadí roku 2015 je již započteno imisní znečištění ze zdrojů
znečišťování ovzduší (plynové kotle, větrání podzemní garáže a příslušná silniční doprava -
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osobní vozidla bydlících a návštěvníků komerčních prostor a užitková vozidla zásobování
komerčních prostor).
V současné době jsou bytové domy určené k revitalizaci vytápěny pomoci lokálních topenišť
v jednotlivých bytech (především zemním plynem a v minimální míře tuhými palivy).
V posuzované lokalitě rovněž probíhá silniční doprava (osobní vozidla) a parkování osobních
vozidel je realizováno na komunikacích a pozemcích kolem bytových domů.
Vytápění obytných domů a silniční doprava zde dnes probíhá, a proto se nejedná o další jeho
nárůst. Rozptylová studie hodnotí jen příspěvek imisních koncentrací po realizaci stavby
„Revitalizace bytových domů Nová Osada, Slezská Ostrava“ z celkového imisního znečištění
hodnocené lokality Slezská Ostrava.
Splněny budou imisní limity pro oxid dusičitý (NO2) a benzen vycházející z nařízení vlády č.
597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, v místě trvalé obytné zástavby.
Imisní limit pro suspendované částice (PM10) a benzo(a)pyren je již dnes v Slezské Ostravě
překročen. Na imisní znečištění pro suspendované částice (PM10) a benzo(a)pyren má
významný vliv průmyslová výroba Ostravska a okolí, lokální topeniště a doprava.
Vliv imisních koncentrací ze zdrojů znečišťování ovzduší (plynové kotle, větrání podzemní
garáže a příslušná silniční doprava - osobní vozidla bydlících a návštěvníků komerčních
prostor a užitková vozidla zásobování komerčních prostor) na celkovém imisním znečištění
Slezské Ostravy v roce 2015 bude v místě s největším vypočteným imisním zatížením - dům
ul. Kasární 1458/7 činit pro suspendované částice (PM10) – maximální denní koncentrace
0,16 %, průměrná roční koncentrace 0,03 %, oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová
koncentrace 2,14 % a průměrná roční koncentrace 0,18 %, benzen – průměrná roční
koncentrace 0,04 % a benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 0,000 14 %.
Zpracovatel rozptylové studie na základě posouzení záměru a výsledků rozptylové studie
doporučuje vydat povolení orgánu ochrany ovzduší podle § 17 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb.,
o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vliv hlukové zátěže
Hlukové emise vymezené rozsahem izofon hluku a zjištěnými hodnotami u nejblíže
situovaných chráněných objektů a ostatního chráněného území ukazují, že chráněné objekty
nebudou dotčeny. Vliv hluku byl vypočten pro současný stav, období výstavby a stav po
realizaci revitalizace bytových domů Nová Osada.
Hodnoty chráněného venkovního prostoru vykazují v době stavebních prací nepřekročení
přípustných hodnot dle platné legislativy. Tento stav lze dodržet pouze organizací stavebních
prací, kdy provoz těžké stavební techniky bude omezen na dobu čtyř hodin v osmi po sobě
následujících hodinách. Stavební práce nebudou prováděny v noční době. Hlučné stavební
práce a práce spojené s provozem těžké stavební techniky budou prováděny pouze v době od
7.00 hod do 21.00 hod. Hlučné stavební práce a práce spojené s provozem těžké stavební
techniky budou prováděny pouze v době od 7.00 hod do 21.00 hod., za podmínky celkové
doby provozu 4 hodiny během v osmi po sobě následujících hodinách.
V zájmovém území nezhorší provoz navrhované stavby neúměrně hlukovou zátěž vzhledem k
chráněnému venkovnímu prostředí chráněných objektů ve vztahu k dodržení přípustných
hodnot dle nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací. Dojde k maximálnímu navýšení o 0,1-0,4 dB ve dne a 0,1-0,3 dB v noci.
Po realizaci záměru v území bude tento předpoklad ověřen po ustálení dopravních
charakteristik měřením.
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Vliv produkce odpadů
Zneškodnění odpadu bude prováděno externí firmou na základě smluvního vztahu. Odpady
budou skladovány ve vymezených kontejnerech, svoz bude zajišťovat specializovaná firma,
nové objekty budou součástí svozu odpadů uplatňovaného v příslušné městské části.
Z hlediska klasifikace „zdravotní rizikovosti“ odpadů ve smyslu metodického pokynu HH ČR
zn. HEM - 300 - 27.7.1993 a zákona č. 185/2001 Sb. a z něj vycházejících vyhlášek nesplňují
odpady podmínky pro klasifikaci nebezpečných vlastností - akutní toxicity, chronické
toxicity, žíravosti či infekčnosti.
Odhad zdravotních rizik pro exponované obyvatelstvo
Dle předpokládaných závěrů nebude hodnot souvisejících s odezvou na organismus obyvatel
dosahováno, realizace záměru v území bude možná bez nadměrného ovlivnění nejbližších
antropogenních systémů.
Při použití navrhovaných opatření nebude antropogenní zóna významně dotčena nad únosnou
míru.
Sociální, ekonomické důsledky
Vlastní realizace záměru nemá pro obyvatelstvo nadměrně negativní vliv v uvedených
oblastech. Stavba nebude znamenat pro obyvatelstvo negativní sociální ani ekonomické
důsledky. Zabezpečeny budou nové bytové jednotky na velmi kvalitní úrovni.
Narušení faktoru pohody
Dle dokladovaných skutečností (eliminace emisí hluku, situování záměru) za předpokladu
dodržování základní technologické kázně ze strany dodavatele stavby není předpoklad
narušení faktoru pohody nad únosnou míru. Narušen bude po dobu stavby.
Faktor pohody je soubor vnějších podmínek, které vnímáme jako více či méně ovlivňující
elementy našeho rozpoložení, a to i v případě, že jejich míra nenaplňuje limitní hodnoty dané
platnou legislativou. Ovlivnění může v daném případě nastat subjektivně nebo objektivně
vnímaným přírůstkem hluku, snížením bezpečnosti pohybu osob po komunikacích následkem
zvýšené četnosti průjezdů vozidel apod.
Provoz stavby bude po omezenou dobu. Zpracován bude program organizace výstavby
zohledňující podavek na minimalizaci vlivů na okolní prostor.

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Negativní účinky záměru se v obytném území neprojeví. Negativními účinky mohou být
ovlivněni obyvatelé nejblíže situovaných objektů po dobu stavby. Toto ovlivnění bude
omezeno organizací výstavby a bude po dobu stavby.
Provozem nových bytových domů budou veškeré vlivy na zdraví obyvatelstva podnormativní
a v souladu s požadavky platné legislativy.

3. Údaje o možných vlivech přesahujících státní hranice
Předmětný záměr není zdrojem možných vlivů přesahujících státní hranice.

65
5. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
Opatření budou podrobně stanovena a vymezena v rámci zpracovaného oznámení (zjišťovací
řízení) dle zákona č. 100/2001 Sb. V rámci této studie jsou stanoveny základní požadavky,
které budou na základě dalších průzkumů a zhodnocení doplněny a upřesněny:
 Realizace manipulace s materiály (demolice, příprava území pro stavbu) bude prováděna
za příznivých klimatických podmínek tak, aby byla eliminována možnost znečištění okolních
ploch na minimum.
 Investor stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství, o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich zneškodnění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití.
 Při stavebních pracích bude dbáno na dodržování všech zásad ochrany vod.
 Odstranění zeleně bude provedeno na základě povolení příslušného orgánu ochrany
přírody. Inventarizace dřevin navržených ke kácení dle zákona č. 114/1992 Sb, vyhl.
č. 395/1992 Sb.bude řešena podrobně v dalším stupni projektové dokumentace s využitím
zpracovaného dendrologického průzkumu a návrhu vegetačních úprav ve stupni DÚR.
 Organizace stavebních prací zabezpečí omezení provozu těžké stavební techniky na dobu
čtyř hodin v osmi po sobě následujících hodinách. Stavební práce nebudou prováděny v noční
době a hlučné stavební práce a práce spojené s provozem těžké stavební techniky budou
prováděny pouze v době od 7.00 hod do 21.00 hod.
Proveden bude výběr strojů s co nejnižší hlučností, použity budou zejména nové a tím méně
hlučné neopotřebované mechanismy. V případě, že to umožňuje technologie, je třeba použít
menší mechanismy, případný kompresor a elektrocentrálu je nutné používat pouze
v protihlukové kapotě.
 Dle zpracované hlukové studie z hlediska zjištění hlukové zátěže vycházející z provozu po
realizaci revitalizace bytových domů a související dopravy není nutné provést protihluková
opatření.
 Zpracován bude podrobný projekt sadových úprav, který bude projednán s příslušným
orgánem ochrany přírody.
 V rámci přípravy bude se správcem kanalizace a ÚČOV projednána bilance nakládání
s odpadními vodami.
 Důsledně budou dodržovány podmínky vyjádření všech dotčených orgánů a organizací.
 Důsledně budou kontrolována všechna riziková místa a neprodleně odstraňovány vzniklé
úkapy závadných látek.
 Prováděn bude monitoring jednotlivých vlivů na životní prostředí v souladu s uloženými
podmínkami provozu.
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4. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytovaly při
specifikaci vlivů
Vlivy zpracované v tomto oznámení nebyly řešeny na základě zásadních nedostatků nebo
neurčitostí, které by mohly ovlivnit rozsah závěrů tohoto posouzení realizovaného v rámci
oznámení. Pro zhodnocení vlivů záměru na životní prostředí a obyvatelstvo jsou
v dostatečném rozsahu známy všechny podstatné podklady.
Záměr je standardem obdobných aktivit. Z jejich vlivů na životní prostředí je možno v území
vycházet. Všechny vlivy na životní prostředí jsou doložitelné a předvídatelné s potřebnou
přesností.

E. Porovnání variant řešení záměru (pokud byly předloženy)
Pro variantní posouzení stavby by mohly být zvažovány varianty nulová varianta a varianta
předkládaná oznamovatelem (aktivní varianta). Nulová varianta by znamenala ponechat
území v současném stavu v nevyhovujících podmínkách pro bydlení obyvatel včetně
nevyhovující infrastruktury lokality. Variantu navrhovanou oznamovatelem je možné
považovat za přijatelnou a vhodnou za předpokladu uplatnění všech doporučení a
navrhovaných opatření. Revitalizace lokality Nová Osada zabezpečí celkovou opravu
stávajících bytových domů, vzniknou nové bytové jednotky v dnes nevyužitých podkrovích a
v přístavbách. Současně bude řešena doprava v klidu, budou vytvořeny nové parkovací
kapacity – povrchová stání při komunikacích, polootevřené garáže v terénním valu u ul.
Kepkovy a jednopodlažní podzemní garáže ve vnitrobloku bytových domů v ulici Kasární.
Ze zpracovaného materiálu vyplývá, že navrhované řešení představuje v daném případě
variantu z hlediska vlivů na životní prostředí přijatelnou.

F. Doplňující údaje
1. Mapová a jiná dokumentace, týkající se údajů v oznámení
Oznámení je doplněno mapovou dokumentací:
Situace širších vztahů, měřítko 1 : 5 000
Revitalizace bytových domů Nová Osada
Přehledná situace
Katastrální situace, měřítko 1: 1 000
Koordinační situace, měřítko 1 : 250 (zmenšeno)
Podzemní parkoviště – situace 1.PP
Situace vegetačních úprav
Situace dendrologického průzkumu
(dle MS architektura a design s.r.o., 12/2009)
Rozptylová studie Revitalizace bytových domů Nová Osada, Ing.Petr Fiedler, 02/2010
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2. Další podstatné informace oznamovatele
Oznamovatel všechny známé informace o předmětném záměru uvedl ve výše zpracovaném
oznámení.

G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
Záměrem investora je řešení revitalizace bytových domů v lokalitě Nová Osada v Ostravě
v Městské části Slezská Ostrava.
Soubor bytových domů Nová Osada byl vybudován ve 40.letech 20.století jako sociální
bydlení pro přestěhovalce. Zastavovací koncept byl jednoduchý. Fádnost zástavby je do
značné míry kompenzována velkým množstvím vzrostlé zeleně, který dává lokalitě příjemný
rekreační charakter podobající se parku.
Navržena je celková oprava stávajících bytových domů, v rámci rekonstrukce vzniknou nové
bytové jednotky v dnes nevyužitých podkrovích. U některých domů vzniknou nové byty
rovněž v přístavbách.
Lokalita Nová Osada je vzdálená cca 2 km od centra města. Z východní strany lokalita
sousedí s areálem zoologické zahrady, z východní strany ji od ul. Heřmanické odděluje řada
rodinných domů. Z jižní strany se nachází skupina bytových domů ze stejného období.
Řešené území tvoří západní část trojúhelníka sevřeného ulicemi Heřmanická, Stromovka a
Bernerova. Všechny pozemky dotčené stavbou jsou ve vlastnictví investora.
Terén je mírně svažitý směrem k severu, prostor mezi domy tvoří v současné době
komunikace s asfaltovým povrchem a plochy trávníků s velkým množstvím vzrostlé zeleně.
Lokalita je dobře dopravně dostupná, včetně obsluhy městkou hromadnou dopravou. Zcela
zde chybí řešení dopravy v klidu. V rámci regenerace obytného souboru budou vytvořeny
nové parkovací kapacity – jedná se povrchová stání při komunikacích, polootevřené garáže
v terénním valu u ul. Kepkovy a jednopodlažní podzemní garáže ve vnitrobloku bytových
domů v ulici Kasární.
Domy ve východní části lokality byly již zrekonstruovány – rekonstrukce se týkala zejména
opravy fasád a střech, bez zásahů do architektonického vzhledu domů a jejich okolí. Pravá
část lokality, která je předmětem této PD, navrhuje progresivnější řešení lokality jako celku.
Snahou je vytvořit zajímavější hmotové uspořádání pomocí přístaveb orientovaných příčně ke
stávajícím domům, které spolu s novým řešením fasád od sebe jednotlivé domy odliší a
zvýrazní.
V současné době chybí v území prostory pro komerční vybavenost a služby. V rámci
regenerace vznikne na volných pozemcích 5 nových bytových domů, v jejichž přízemí jsou
navrženy nebytové prostory. Existující nebytové jednotky v suterénech ve stávajících
objektech při ul. Heřmanické budou opraveny a půdorysně zvětšeny.
Regenerace bytových domů zahrnuje kromě opravy domů a novostaveb také celkovou úpravu
okolí domů (odpočinková místa, dětská hřiště, regenerace zeleně) a vytvoření nových
parkovacích kapacit – jedná se povrchová stání při komunikacích, polootevřené garáže
v terénním valu u ul. Kepkovy a jednopodlažní podzemní garáže ve vnitrobloku bytových
domů v ulici Kasární.
V zájmovém území se nachází veškerá potřebná technická infrastruktura. Revitalizace a
dostavby bytových domů nevyžaduje rozšíření ani navýšení kapacit stávajících sítí.
V rámci úprav okolí a stavby podzemních garáží musí být přeložena vedení ve vnitrobloku
domů v ulici Kasární.
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Napojení objektů na dopravní infrastrukturu bude i nadále z ulic Heřmanické a Bernerovy.
Trasy komunikací uvnitř obytného areálu (ul. Kepkova, ul. Kasární) budou prostorově a
funkčně navržené jako obytné zóny tak, aby umožnily dopravní obsluhu nových bytových
domů, ale zároveň v co nejvíce minimalizovaly dopravu uvnitř areálu, ve kterém by měli
dominovat chodci.
Všechny navržené stavby jsou v souladu s funkčním využití předepsaným platným územním
plánem. Navržené stavby nejsou v rozporu s podmínkami danými vlivy důlní činnosti.
Příjezd na staveniště bude zajišťován po stávajících místních komunikacích ul. Heřmanická,
Bernerova a Stromovka. Vnitroareálové komunikace (Kasární, Kepkova) budou stavbou
využity dle etapizace a postupu výstavby.
Stavba bude zásobována vodou ze stávajících přípojek – pro stavbu bude osazen samostatný
vodoměr. V případě potřeby bude vybudována provizorní staveništní přípojka nebo přeložka.
Pro zásobování stavby el.energií bude vytvořena samostatná staveništní přípojka ze
stávajících skříní vedení NN na fasádě dotčených objektů.
Stavba není situována v zátopovém území. Řešené území není památkově chráněno.
Lokalita se nachází v chráněném ložiskovém území Hornoslezská pánev (černé uhlí) a
Rychvald (zemní plyn) v ostravské části Hornoslezské pánve bývalého dobývacího prostoru
pro černé uhlí Slezská Ostrava III. V současné době byla důlní činnost ukončena, je zde
stanoven dobývací prostor na hořlavý zemní plyn. Při realizaci stavebních prací je nutné
respektovat veškeré požadavky ČSN 73 0039 (Navrhování objektů na poddolovaném území)
na zajištění stavby z hlediska účinků poddolování v závislosti na kategorii staveniště. Do
řešené lokality zasahuje ochranné pásmo Starého důlního díla (Kutací 55 a 56). V prostoru
OP však není navržena nová zástavba.
Vzhledem k potřebě optimalizace a koordinace výstavby stavba proběhne v 5 etapách.
Pro každou realizační etapu si dodavatel stavby vybuduje samostatné zařízení staveniště
v blízkosti dotčených objektů. Vzhledem k rozsahu a dlouhodobosti stavebních prací v areálu
je navrženo vytvoření centrálního zařízení staveniště se zázemím stavby umístěného přibližně
uprostřed areálu. Pozemky, na kterých se nachází stavba včetně ZS jsou v majetku stavebníka.
Na staveništi se nachází vzrostlá zeleň, kterou je nutné po dobu výstavby chránit bedněním a
dalšími ochrannými opatřeními. V rámci stavebních úprav dojde k asanaci objektu č.p. 1477/2
(SO 10), který je vzhledem ke špatnému stavebně-technickému stavu nevhodný pro
rekonstrukci.
Novostavby a stavební úpravy veřejných prostranství si vyžádají kácení některých stávajících
stromů a keřů. Jedná se o stromy a keře, které byly v dendrologickém průzkumu označeny
nižší sadovnickou hodnotou, převážně stromy rychle rostoucí (ovocné dřeviny, topoly).
Přesný počet kácených stromů a rozsah odstraňovaných keřů byl vymezen ve zpracovaném
dendrologickém průzkumu.
Nové bytové domy budou mít stěnový nosný systém ze železobetonu vyzdívaného
keramickými tvárnicemi. Stropy a základy budou železobetonové. Obvodové stěny budou
zatepleny. Schodiště bude železobetonové. Střecha bude šikmá sedlová s krytinou
z titanzinku. Okna budou rovněž dřevěná zasklená izolačním dvojsklem. Fasády budou
provedeny ve strukturované omítce s barevnými akcenty v lodžiích a na šambránách oken.
Přízemí s nebytovými prostory bude mít celoprosklenou fasádu.
Podzemní garáže budou provedeny jako železobetonový skelet, konstrukčně bude rozdělen na
2 dilatační celky. Každý dilatační celek má samostatný rampový vjezdy/výjezdy – SO.19b do
ulice Bernerova, SO.19a v severní části ul. Kasární. Garáže jsou dále přístupné 2
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samostatnými vstupy z povrchu (SO 16, SO 17), 2 vstupy z prostoru polyfunkčního domu
(SO 11).
Přívod vzduchu bude zajištěn přirozenou cestou – světlíky zabudovanými ve střešní
konstrukci podzemních garážích, přirozeným větráním přístupovými komunikacemi
(vjezdové a výjezdové rampy), a nuceným odvětráním zplodin automobilů – nasávání
umístěno u podlahy garáží, rozvody vedeny podél nosných sloupů konstrukce garáží směrem
nahoru s vyústěním do volného venkovního prostoru, odsávání zplodin bude zajištěno
ventilátory umístěnými na rozvodech. V souladu s čl.I.4.6 ČSN 73 0804 musí být
v hromadných garážích instalováno samočinné požární odvětrání (SOZ). Objekt podzemních
garáží bude samostatným požárním úsekem. Kapacita parkingu – viz. odstavec 3.4. této
zprávy.
Projektová dokumentace je zpracována dle požadavků vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných
technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností
pohybu a orientace.
Záměr odpovídá požadovanému standardu pro obdobné stavby a je v souladu s platnou
legislativou.
Na životní prostředí může mít vliv vlastní výstavba bytových domů a následně provoz objektů
související s posuzovaným středními spalovacími stacionárními zdroji znečišťování ovzduší
(zařízení ke spalování paliv) a provozem souvisejícím s parkovacími stáními.
Navržený způsob realizace záměru rekonstrukce a výstavby bytových domů, realizace
parkovacích míst a jejich provozem a celkové řešení území je řešeno tak, aby vliv na životní
prostředí byl minimalizován. Stav hlukové zátěže je posouzen, produkce škodlivin do ovzduší
je řešena rozptylovou studií.
Navržené technické i stavební a dopravní řešení je v souladu s požadavky na obdobná
zařízení a stavby. Navržena je stavba přiměřeným způsobem řešící stávající lokalitu Nová
Osada s ohledem na okolní objekty a dopravní charakteristiky území. Technické řešení
jednotlivých stavebních a funkčních prvků je řešeno účelně s optimalizací využití
doprovodných ploch a technologických požadavků.Statická doprava je řešena s ohledem na
zabezpečení omezení vlivů z provozu vozidel i v případě havarijního stavu vzniklého
v souvislosti zejména s provozem vozidel.

H. Příloha
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou územně
plánovací dokumentací – Magistrát města Ostravy, útvar hlavního architekta, č.j.
SMO/19670/10/ÚHA/Bau z 26.1.2010

Vyjádření k záměru stavby „Revitalizace bytových domů Nová Osada“ Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, (ŽPZ/48505/2009/Jak
z 6.1.2010
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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 „Revitalizace bytových
domů Nová Osada“ je přijatelná a lze ji
doporučit
k realizaci dle navrhovaného řešení stavby

Oznámení bylo zpracováno: únor 2010

Zpracovatel oznámení:

Ing.Jarmila Paciorková
číslo autorizace - osvědčení 15251/3988/OEP/92

Selská 43, 736 01 Havířov
Tel/fax 596818570, 0602 749482
e-mail eproj@volny.cz
Spolupracovali:
Ing. Arch. Veronika Opletalová, Ing. Lucie Kovačičová, Ing.Tomáš Sklenář ,
MS architektura a design s.r.o. (zpracovatelé dokumentace pro územní řízení)
Ing.Petr Fiedler(Rozptylová studie, 02/2010)

Podpis zpracovatele oznámení:

…….………………………….
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Situace širších vztahů, měřítko 1 : 5 000
Revitalizace bytových domů Nová Osada
Přehledná situace
Katastrální situace, měřítko 1: 1 000
Koordinační situace, měřítko 1 : 250 (zmenšeno)
Podzemní parkoviště – situace 1.PP
Situace vegetačních úprav
Situace dendrologického průzkumu
(dle MS architektura a design s.r.o., 12/2009)
Rozptylová studie Revitalizace bytových domů Nová Osada, Ing.Petr Fiedler, 02/2010
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plánovací dokumentací – Magistrát města Ostravy, útvar hlavního architekta, č.j.
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Vyjádření k záměru stavby „Revitalizace bytových domů Nová Osada“ Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, (ŽPZ/48505/2009/Jak
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