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Úvod
Pro připravovanou stavbu ”Obchodní centrum Ostrava - Muglinovská”, která je v současnosti
projekčně připravována ve stupni dokumentace pro územní řízení je na základě požadavku
projektu zpracováno oznámení dle přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na
životní prostředí.
Součástí stavby je čerpací stanice pohonných hmot.
Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů, přílohy č. 1 spadá předkládaný záměr do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací
řízení) - bodu 10.6 Skladové a obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové
výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100
parkovacích míst v součtu pro celou stavbu a bodu 10.4 Skladování vybraných nebezpečných
látek (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících,
karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí)
a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v
množství nad 100 t.
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Prohlášení
Oznámení je zpracováno oprávněnou osobou vlastnící autorizaci č.j. číslo osvědčení
15251/3988/OEP/92
Prohlašuji, že nejsem zainteresována na posuzovaném záměru ani na činnosti oznamovatele.

V Havířově dne

17.7.2006

A. Údaje o oznamovateli
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Investor

TECH INVEST Ostrava a.s.

Statutární zástupce
Sídlo
IČ
DIČ

Ing.Petr Urban, ředitel společnosti
Matiční 730/3
730/3 Moravská Ostrava
25874772
CZ25874772

Oznamovatel

TECH INVEST Ostrava a.s.

Statutární zástupce
Sídlo

Ing.Petr Urban, ředitel společnosti
Matiční 730/3
702 00 Moravská Ostrava
25874772
CZ25874772

IČ
DIČ
Oprávněný zástupce
oznamovatele

Ing.arch.Petr Švancar
tel. 596622595
fax. 596625675

B. Údaje o záměru
I. Základní údaje
1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1
Obchodní centrum Ostrava – Muglinovská
Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů, přílohy č. 1 spadá předkládaný záměr do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací
řízení):
- bodu 10.6 Skladové a obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře
nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích míst
v součtu pro celou stavbu
- bodu 10.4 Skladování vybraných nebezpečných látek (vysoce toxických, toxických, zdraví
škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických
pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných
hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t.

2. Kapacita (rozsah) záměru
Zastavěná plocha
Parkoviště
Předpokládaná doba výstavby

4 500 m2
258 stání
z toho pro postiž. 12
5 měsíců
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Uvedení do provozu
3. Umístění záměru

2007

kraj Moravskoslezský
Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská
Ostrava a Přívoz
Katastrální území Moravská Ostrava
p.č. 1150/1, 1150/2

4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry (realizovanými,
připravovanými, uvažovanými)
Záměrem investora je stavba obchodního centra v Moravské Ostravě na ulici Muglinovská.
Součástí stavby bude čerpací stanice pohonných hmot.
V současné době se na parcele číslo 1150/1 a 1150/2 nachází fotbalové hřiště. Severní strana
plochy určené pro umístění obchodního centra je vymezena ulicí Muglinovská, východní
strana je tvořena sportovním areálem a objektem restaurace. Na jihovýchodní straně je areál
v současnosti využit pro podnikatelské účely, jižní část tvoří porost stromů s průchodem pro
pěší. Západní a jihozápadní hranici tvoří bytové objekty (ucelená řada bytových domů).
Terén lokality je zahlouben pod úroveň původního terénu při výstavbě škvárového hřiště.
Areál bude dopravně napojen na ulici Muglinovská. Vjezd bude proveden se samostatným
odbočovacím pruhem. Výjezd z parkoviště je navržen samostatným pruhem pro pravé a levé
odbočení. Stejný vjezd a výjezd bude určen pro účely čerpací stanici pohonných hmot.
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Lokalita pro umístění obchodního objektu je zachycena následující fotodokumentací a
fotodokumentací uvedené na titulní straně.
Pohled k jihozápadu

Pohled k západu
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Vymezení lokality pro stavbu

PARK

SPORTOVNÍ
PLOCHY

OBCHODNÍ
CENTRUM

BYTOVÉ
DOMY

Situování stavby prodejny potravin a
parkoviště vzhledem k zástavbě je
zřejmé z následujícího grafického
znázornění:

10

Z uvedeného grafického znázornění jsou zřejmá místa objektů trvalého bydlení.
Nejbližší obytná zástavba:
1 - čtyřpodlažní dům p.č. 3703/2 ve vzdálenosti cca 68 m od hranice parkoviště
2 - pětipodlažní dům p.č. 1163/6 ve vzdálenosti cca 66 m od hranice parkoviště
3 - pětipodlažní dům p.č. 1163/4 ve vzdálenosti cca 33 m od hranice parkoviště
4 - pětipodlažní dům p.č. 1162/4 ve vzdálenosti cca 33 m od hranice parkoviště
5 - pětipodlažní dům p.č. 1157/72 ve vzdálenosti cca 33 m od budovy prodejny
6 - šestipodlažní dům p.č. 1151/5 ve vzdálenosti cca 33 m od budovy prodejny
7 - osmipodlažní dům p.č. 1157/72 ve vzdálenosti cca 75 m od budovy prodejny
8 - pětipodlažní dům p.č. 1151/8 ve vzdálenosti cca 76 m od budovy prodejny
9 - osmipodlažní dům p.č. 1151/10 ve vzdálenosti cca 69 m od budovy prodejny
Z uvedeného umístění stavby a jejího řešení vyplývá i možnost ovlivnění okolního prostoru a
kumulace s jinými stavbami, zejména s dopravou v předmětném území.
Pozemek se jeví jako vhodný pro realizaci předmětného záměru zejména ve vztahu
k předpokládanému využití obchodního objektu a doplnění dopravního napojení.
Záměr stavby obchodního střediska je situován v místě atraktivním pro zákazníky z hlediska
polohy a spádovosti ve vztahu ke stávajícím objektům a v návaznosti na objekty trvalého
bydlení.
Stavba bude napojena na stávající technickou infrastrukturu města včetně vnějšího
dopravního systému v ulici Muglinovská.
Způsob a rozsah nabídky obchodního objektu je určen zejména pro zákazníky motorizované,
ale také pro zákazníky pěší. Z toho důvodu je stavba situována v daném místě, bude zde tvořit
občanskou vybavenost, doplňující stávající zařízení občanské vybavenosti.
Při návrhu stavby byl sledován požadavek na pohodlnou dostupnost, příjezd a parkování
(z hlediska šířky komunikací mezi stáními, počtu stání a kvality povrchu).
Pozemek je situovan v blízkosti stávajícího komunikačního systému a zároveň centrální části
městské části Moravské Ostravy.
Realizována bude jednopodlažní budova s plochou samoobslužné prodejny potravin
s doplňkovým prodejem nepotravinářského zboží – drogerie, domácí potřeby, papírenské
výrobky, textil. Zásobování bude prováděno přes zásobovací rampu nákladními vozidly
s návěsy.
Při přípravě staveniště bude provedeno vytýčení inženýrských sítí. Respektována budou
všechna ochranná pásma dle ČSN 73 6005.
Stavba obchodního areálu a s ním související parkoviště nemá omezující vliv na stávající
veřejné vybavení území, není objektem výrobního charakteru, nevyžaduje žádnou dopravu
výrobního zařízení, nemá požadavky na samostatnou veřejnou dopravu.
Objekty obdobných prodejen na území města jsou situovány mimo předmětné území
navržené k realizaci záměru. Nedojde k přímému vzájemnému ovlivnění obchodních objektů
stavbou ani provozem.
V rámci stavby dojde k dořešení zejména výškových poměrů souvisejících s touto
charakteristikou.
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Obchodní centrum bude dopravně napojeno na komunikaci ulice Muglinovská (příjezd a
odjezd pro zákazníky a zásobování a provoz čerpací stanice). Významný kumulativní prvek
v tomto případě není významnou charakteristikou jak je dokladováno dále.
Předmětem posouzení je obchodní centrum a parkoviště, související s obchodním objektem,
jehož provoz zabezpečuje parkovacími plochami pro zákazníky a čerpací stanice pohonných
hmot.
Návrh řešení bude vycházet z podmínek územně plánovací dokumentace se záměrem vytvořit
vhodný stavební objekt s ohledem na požadavky a situování záměru v lokalitě. Stavební řešení
respektuje stávající platnou legislativu v České republice, koncepce řešení vychází z
obdobných obchodních objektů. Navržena je stavba, začleněna do stávající lokality a systému
města s ohledem na další aktivity v dané lokalitě. Objekt bude svou hmotou respektovat
měřítko okolní zástavby tak, aby jeho začlenění do prostoru bylo optimální a úměrné
okolnímu prostoru.
Stavba obchodního objektu a s ní související parkoviště a čerpací stanice pohonných hmot
nemá omezující vliv na stávající veřejné vybavení území, není objektem výrobního
charakteru, nevyžaduje žádnou dopravu výrobního zařízení. .
Stavba bude doplněna plochami se zelení jejichž situování, charakter a význam pro
zabezpečení estetických a hygienických hodnot bude doplňovat objekt stavby. V rámci
realizace stavby dojde k odstranění části stávající zeleně (zpracován je dendrologický
průzkum), náhradou za odstraněnou zeleň bude ozelenění prostoru řešeného v rámci sadových
úprav.
Návrh řešení a situování stavby ve vztahu k dopravní dostupnosti, inženýrským sítím a
situování vůči okolnímu prostoru se jeví vzhledem k území jako vhodný.
Obchodní centrum je navrženo na ploše určené dle územního plánu města Ostravy pro
funkční využití „občanská vybavenost“, které slouží pro umísťování staveb občanské
vybavenosti.
Z vyjádření Magistrátu města Ostravy, útvaru hlavního architekta (zn. ÚHA/271706/Ond z
13.6.2006) vyplývá, že záměr je v souladu s Územním plánem města Ostravy.
Možnost kumulace s jinými záměry v zájmovém území není vymezena.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a
hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Posuzovaná stavba bude mít význam jako objekt sloužící pro zabezpečení zkvalitnění služeb
spotřebitelům. Záměr stavby vychází ze základní koncepce obdobného záměru, a to
požadavku zabezpečit maximální uspokojení zákazníka při nákupu potravin a průmyslového
zboží běžné spotřeby v jednom prodejním objektu. Realizovaný záměr je cílen k uspokojení
zákazníků s ohledem na zabezpečení příjezdu a parkovacích ploch pro motorizovaná vozidla a
zároveň je řešeno zabezpečení pohonných hmot zejména pro zákazníky obchodního centra.
Při přípravě záměru na základě předběžného projednání s majiteli pozemků a podmínkách
uspořádání ploch v dané lokalitě, souvisejících ploch, tvaru stavby, možnosti respektování a
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napojení inženýrských sítí, možného řešení napojení na komunikační systém a typových
požadavcích na provozní uspořádání prodejny potravin bylo přistoupeno k přípravě
zabezpečit využití předmětné lokality pro realizaci stavby obchodního centra.
Z tohoto důvodu nebyl záměr na základě zhodnocení možnosti umístění stavby v dané
lokalitě řešen geograficky variantně.
Stavba nové prodejny rozšíří spektrum prodeje v lokalitě u ulice Muglinovská v Moravské
Ostravě. Obchodní centrum je orientováno na časově efektivní nákup v kombinaci
s komfortním parkováním v místě nákupu s možností nákupu pohonných hmot.
Pro variantní posouzení stavby by mohly být zvažovány následující varianty :
1. Aktivní nulová varianta
2. Varianta předkládaná oznamovatelem
Aktivní nulová varianta
Varianta nulová by předpokládala ponechání plochy v současném stavu, tj. zachování
stávajícího stavu území. Nulová varianta je možná, ale neumožňuje realizovat podnikatelský
záměr investora související se zabezpečením občanské vybavenosti území. Záměr je v území
možný, není v rozporu se záměry města vyjádřenými v územně plánovací dokumentaci.
Z hlediska vlivu na životní prostředí je tato varianta možná. Otázku případného vlivu
například jiné stavby nebo jiného řešení lokality celého prostoru na životní prostředí nelze
nyní posoudit. Vázala by se k jiné aktivitě.
Varianta předkládaná oznamovatelem
Žádná činnost související se stavebními pracemi není ekologicky optimální, může být za
stanovených podmínek ekologicky přijatelná. Variantu navrhovanou oznamovatelem je
možné za takovou považovat a je možno ji hodnotit jako vhodnou za předpokladu uplatnění
všech doporučení a navrhovaných opatření. Jako takovou lze považovat tu činnost, která
eliminuje nepříznivý vliv jednotlivých záměrů na životní prostředí a zároveň umožňuje
realizaci záměru investora a v konečném důsledku i zájmu obyvatelstva.
V případě zájmové lokality je třeba vzít v úvahu stávající stav a stavbu provést tak, aby tato
odpovídala požadavkům na minimalizaci vlivů provozu na životní prostředí v oblasti stavební
i provozní a zároveň umožňovala realizaci podnikatelského záměru investora s cílem
zabezpečit pro obyvatelstvo prodej potravin a prodej průmyslového zboží běžné spotřeby.
Minimalizace vlivu provozu i stavby je technicky realizovatelná, je nutné určit parametry
minimalizace uvedených impaktů.
Stavba bude napojena na stávající technickou infrastrukturu a řešena v souladu s dopravním
systémem města Ostravy. Tato skutečnost je řešena s odborníkem v oblasti dopravy a
konzultacemi s příslušnými orgány státní správy.
Navrhovaná varianta předkládaná oznamovatelem je ekologicky přijatelná a znamená řešení
nepříznivých dopravních charakteristik v předmětném území.
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6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Návrh technického řešení stavby a úprav v předmětné lokalitě vychází z podnikatelského
záměru investora na umístění obchodního centra zaměřeného především na prodej
potravinářského zboží v co nejširším sortimentu, včetně dalšího doplňkového zboží například
z oblasti sortimentu drogerie, textilu, elektro, drobného doplňkového zboží, pečiva. Součástí
objektu budou místa pro drobné jednotky s prodejem pečiva, obuvi, drobného textilu, knih,
květin, případně s drobnými službami.
Příprava území
Zahrnuje přípravu plochy pro stavbu obchodního centra. Dojde k odstranění stávající zeleně,
odstranění plochy hřiště, výškové úpravě plochy. Přeložena bude část veřejných inženýrských
sítí.
Stavební řešení
Objemové řešení stavby je typově řešeno podklady budoucího objektu, budou dle potřeby
doplněny a upraveny s ohledem na místní podmínky. Obchodní centrum je tvořeno
monoblokem prodejní samoobsluhy, k němuž z boční fasády jsou připojeny prostory příjmu,
manipulační plochy s krytou příjmovou rampou. Z přístupové fasády kryje vstup vstupní
markýza.
Vzhledově je kladen důraz na dokonalé materiálové a barevné provedení pláště, jeho tvarové
členění.
Stavebně technické řešení stavby je podrobně řešeno projektem. Založení stavby bude
provedeno podle základových podmínek lokality.
Vnější architektonický ráz budovy bude tvořit barevnost a členění obvodového pláště,
umístění vstupů, reklamních panelů, log apod. v návaznosti na související zpevněné plochy.
Všechny nebo převážná část obvodových stěn budovy obchodního centra bude tvořena
kovovým tepelně izolačním pláštěm, jehož součástí bude i povrchová úprava z vnitřní a vnější
strany. Z vnější strany bude mít obvodový plášť pravidelnou strukturu a bude dle návrhu
barevně členěn na různé plochy, které navazují na barevně neutrální průběžný železobetonový
soklový pás.
Dominantním prvkem obvodového pláště objektu bude hlavní vstup pro zákazníky se
zvýrazněným vstupním portálem s předsazenou atypickou konstrukcí markýzy.
Fasáda ze strany hospodářského nádvoří bude členěna rampou a dále manipulačními a
zásobovacími vstupy, které budou zastřešeny zavěšenou markýzou .

Dispoziční řešení
Dispoziční řešení objektu obchodního objektu je rozděleno do několika provozních úseků:
- úsek pohybu zákazníků zahrnující vstupní prostor, WC s přebalovnou dětí, pasáž,
prodejní plocha, pokladny, nájemní jednotky a informace,
- úsek zázemí prodeje - sklady potravinového a nepotravinového zboží, kancelář
potravinového a nepotravinového zboží, přípravny, chladírny, mrazírny, umývárny,
výkup a sklad lahví, sklad zadrženého zboží, sklad a umývárna přepravek, sklad
odpadků, sklad úklidových strojů, prostor pro dobíjení vozíků,
- úsek vedení, administrativy a kontroly – kancelář ředitele, personálního vedoucího,
kancelář administrativy, bezpečnostní servis, učebna, centrální pokladna,
- úsek zázemí zaměstnanců – šatny pro ženy a muže, WC, sprchy, stravování, kuřárna,
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-

úsek provozu budovy – energoblok (tepelný zdroj, rozvodna NN, VN, trafo, strojovna
SHZ, nádrž SHZ, náhradní zdroj – UPS,DA), podružné místnosti rozvoden NN,
místnosti slaboproudu (Rack, servr), místnost ústředen (EPS, ozvučení, MaR, hlášení
havarijních stavů), sklad a místnost údržby, úklidové komory, sklad spotřebního
materiálu,

Všechny provozní úseky budou vzájemně propojeny komunikačními prostory tak, aby byly
splněny požadavky na nenásilný a plynulý provoz celé budovy i se zohledněním vazby na
exteriérové prostory.
Veškeré toky zboží a jeho prodej se bude dít v jedné rovině. Vstup do prodejny je navržen
jako bezbariérový, umožňující přístup návštěvníků s omezenou schopností pohybu. Na
parkovišti bezprostředně u vchodu bude vymezeno 12 parkovacích míst pro tyto zákazníky na
okraji parkoviště. Plocha pro vozíky bude situována pod přístřešky poblíž zastřešeného vstupu
a v prostoru parkoviště.
Na vstup bude navazovat obchodní ulička, která bude dělit stavbu na samoobslužnou
prodejnu a provozy drobných jednotek, které do ní budou přímo otevřené. Ulička bude tvořit
vnitřní obchodní komunikaci pro zákazníky.
Příjem zboží bude prováděn přes plně krytou rampu s rampovým stolem, hydraulickými
plošinami a sekčními vraty. Vedle stolu rampy je vysunuta rampa pro umístění kontejnerů a
lisu na odpady.
Příjezd k zásobovací části bude dimenzován pro celkovou váhu 38 t. Příjezd a manipulační
plocha před konstrukcí rampy budou mít maximální příčný spád 2 % a sklon příjezdní cesty
před manipulační plochou bude maximálně 3 %.
Celé pole haly podél rampy bude využito pro účely skladování. Třetinu plochy budou zabírat
chlazené sklady a mrazírny včetně přípraven. Samostatně bude umístěn sklad pečiva, většina
kapacity skladů bude určena ke skladování potravinářské zboží, zbývající část pro
nepotravinářský sortiment.
V prostoru skladů budou umístěny WC s předsíněmi pro pracovníky skladů, kancelář skladu,
prostor pro čistící stroje, sklad prošlého zboží a z rampy přístupný chlazený sklad odpadků.
Provoz
Zásobování bude prováděno přes zásobovací rampu nákladními vozidly s návěsy ze dvou
stání. Zboží bude ihned naváženo do prodejního prostoru prodejny. Přeprava mraženého a
chlazeného zboží bude probíhat v termoboxech. Mražená zelenina a ovoce bude uloženo
v mrazícím boxu. Pro uskladnění mléčných výrobků bude sloužit vestavěný chladící box.
Přístup zaměstnanců do šaten je co nejkratší přes obchodní uličku.
Šatny a hygienické zázemí prodejny budou dimenzovány dle hygienických předpisů pro cca
100 zaměstnanců.
V obchodním středisku se uvažuje s diskontním i pultovým prodejem. Většina druhů zboží
nebude při zavážení do prodejny potřebovat žádnou úpravu. Obchodní jednotka bude mít
přímou návaznost na velkosklad, ze kterého bude plynule zásobována. Skladové hospodářství,
pokladny a výkup láhví bude spojen přes síť na centrální počítač obchodní jednotky.
Informační systém zabezpečí minimalizaci zázemí obchodní jednotky a koordinaci
zásobování, čímž nebude docházet ke křížení cest zboží v zázemí a na rampě. Zároveň systém
bude umožňovat evidenci, optimalizaci množství a druhové složení.
Zvolené dispoziční řešení umožní krátký a účelný pohyb zboží za pomoci ruční manipulační
techniky. Veškerá manipulace se zbožím bude probíhat k tomu určených obalech a
přepravkách. Nepotravinářské zboží bude zaváženo na prodejní plochu a nebude vůbec
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skladováno v místnosti pro manipulaci. Vykoupené prázdné skleněné láhve a papírové obaly
budou denně odváženy do velkoskladu.
Založení stavby bude provedeno na základě statického výpočtu v základových podmínkách
dle geologického průzkumu. Zpracován byl inženýrsko geologický průzkum „ IG průzkum –
průzkum kontaminace geoprostředí a hydrogeologický průzkum“ – GEOVA s.r.o., 03/2006.
Dle provedených prací lze základové půdy zařadit do kategorie zemin štěrkovitých
s výpočtovou únosností 250-300 kPa. Podzemní voda je vázána na polohy hrubých štěrků a
pohybuje se v úrovni cca 2 m pod úrovní terénu. Rozkolísanost hladiny v průběhu roku bude
značná a bude závislá na atmosférických srážkách a úrovni hladiny v toku vodoteče
Ostravice. Průzkum doporučil navýšení terénu hutněným návozem.
Technické vybavení
Obchodní jednotka bude vybavena elektroinstalací, vzduchotechnikou, chlazením,
vodoinstalací, kanalizací, slaboproudými systémy (MaR, EPS, ZS, CCTV, EAS, IT, TEL,
STA, PaS), SHZ, ZOKT, plyn.
Inženýrské sítě
Pitná voda
Obchodní centrum bude zásobováno vodou z veřejného vodovodu ve správě společnosti
Ostravské vodovody a kanalizace a.s. Napojení bude provedeno vodovodní přípojkou profilu
DN150. Přípojka bude zajišťovat běžný i požární odběr vody. Napojení bude provedeno přes
vodoměrnou šachtu.
Odpadní vody
Splaškové odpadní vody budou napojeny na veřejnou jednotnou kanalizaci – kanalizační
sběrač v ulici Sokolské (Ostravské vodovody a kanalizace a.s.).
S ohledem na výškové poměry – umístění areálu, budou veškeré odpadní vody do veřejné
kanalizace přečerpávány. Napojení na kanalizaci se však provede úsekem gravitační
kanalizace. Potřeba čerpání bude znovu projektem prověřena.
Tukem znečištěné vody budou před napojením předčištěny v odlučovači tuku.
Kanalizace bude odvádět dešťové vody ze střech objektů, z komunikací a parkovišť. Pro
odvedení dešťových vod z parkovišť bude vybudován odlučovač lehkých kapalin.
Kvalita srážkových vod odváděných do kanalizace musí splňovat limity stanovené
Kanalizačním řádem.
Likvidaci dešťových vod z části střechy objektu bude provedena na základě
hydrogeologického posudku zasakováním – jedná se o plochu 2 400 m2. Zbylá plocha střechy
2800 m2, plocha parkovišť a zpevněných ploch bude napojena na veřejnou jednotnou
kanalizaci, která vede v ulici Sokolská (Ostravské vodovody a kanalizace a.s.).
Napojení na kanalizaci s ohledem na výškové poměry bude nutno řešit přečerpáváním.
Dešťové vody budou akumulovány v retenční nádrži a následně odčerpávány na veřejnou
kanalizaci. Nátok dešťových vod z parkovišť do retenční nádrže bude přes odlučovač lehkých
kapalin.
Elektrická energie
Areál bude napojen elektrickou přípojkou na stávající vedení 22 kV.
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Objekt bude vybaven vlastním energoblokem se základním napáječem (transformátor),
náhradním zdrojem el.energie (dieselagregát o výkonu 210 kVA) a zdrojem nepřetržitého
proudu (UPS). Navržena je trafostanice 630 kVA.
Provedeny budou přeložky podzemních sítí slaboproudu, nízkého a vysokého napětí,
provedena přípojka vn 22 kV.
Vzduchotechnika
Vlastní odvětrávání a vyhřívání prostoru prodejny bude zajištěno pomocí vzduchotechniky.
Množství přiváděného vzduchu a odváděného vzduchu bude řídit v obchodním centru
centrální regulace vytápění a vzduchotechniky. Znehodnocený vzduch bude odsáván přes
ventilátory, ventilátory budou opatřeny protidešťovými a hlukovými žaluziemi.
Pro vytápění budou použity 2 ks rooftop jednotky TRANE TKD 300 (118 kW).
Prodejna bude chlazena 2 ks rooftop jednotkami s přímým chlazením na vnitřní teplotu 2426oC. Dva kusy rooftop TRANE TKD 300 (118 kW) budou osazeny na střeše s přívodním
ventilátorem a směšovací klapkou pro přívod cirkulačního vzduchu. Vzduchotechnické
potrubí bude svedeno střechou do objektu s tlumiči hluku.
Prostory skladů a přidružených místností budou vybaveny VZD podle účelu a potřeb
místností.
Hlavní sklady (potravinové a nepotravinové) budou vybaveny VDD clonami u zásobovacích
vrat z exteriéru, odvětrávání bude zajištěno pomocí axiálního ventilátoru ve fasádě.
Další prostory budou odvětrávány převážně axiálními ventilátory.
Sociální zařízení pro zaměstnance v prostoru skladů bude vybaveno odtahovým ventilátorem
s potrubím vyvedeným nad střechu budovy.
Technologicko-provozní zázemí (přípravny) bude vybaveno pro odsávání z přípraven
samostatnými ventilátory do střechy, popř. ventilátorem v potrubí do fasády.
Pro administrativu a šatny bude pod střechou osazena jedna vnitřní plochá vzduchotechnická
jednotka pro přívod venkovního vzduchu. Pro odtah budou osazeny na střeše odtahové střešní
ventilátory. Pro sprchy a WC bude osazen samostatný ventilátor. Digestoře výdeje jídel a
přípraven budou napojeny na samostatný střešní ventilátor.
Technologická zařízení pro chlazení potravin se budou skládat z agregátů k výrobě chladu a
ze zařizovacích předmětů – chladírenské vitríny, vana, pulty. Chladírenská technologie bude
samostatnou přímou dodávkou specializované firmy. Použité výrobky budou pouze od
výrobců se zajištěným schvalovacím protokolem Státní zkušebny a České inspekce životního
prostředí.
Zdrojem tepla bude centrální zásobování tepla.
Obchodní jednotka je řešena v souladu s vyhláškou č. 369/2001 Sb., veškeré vstupy umožňují
dle projektu bezproblémový přístup a pohyb handicapovaných klientů, na parkovišti jsou
vyhrazena parkovací místa (12 parkovacích míst).
Dopravní napojení
Přístup k obchodnímu objektu je řešen vzhledem k technickým možnostem území a
s ohledem na stávající komunikační systém města.
Řešeno je umístění objektu s prodejnou z hlediska dopravy se zabezpečením a řešením:
-

příjezd a výjezd vozidel zákazníků a zásobování na ulici Muglinovská,
příjezd zásobování k rampě prodejny je řešen z boku včetně couvání kamionů,
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-

-

parkoviště osobních vozidel zákazníků bude mít kapacitu 258 míst (z toho 12 míst pro
osoby s omezenou schopností pohybu), velikost jednotlivých stání je 2,5 x 5,0 m, pro
imobilní občany 3,5 x 5,0 m,
vjezd a výjezd vozidel k čerpací stanici pohonných hmot,
zabezpečeny budou chodníky pro pěší, nedotčena zůstane cyklostezka podél ulice
Muglinovská.

Sklon parkovací plochy bude do 2 %.
Niveleta vozovky ve vjezdu k zásobovací rampě je navržena ve sklonu do 2 %, před rampou
příčný sklon cca 2 %.
V konečném důsledku je záměr v rámci projektu řešen odborníkem v oblasti dopravního
inženýrství, posouzen orgánem dopravního dozoru zejména z hlediska začlenění dopravy do
dopravního systému města a navazujících dopravních charakteristik města.
Počet zaměstnanců
Předpokládán je počet zaměstnanců celého obchodního střediska ve výši cca 100 osob (70
žen, 30 mužů) pracujících v třísměnném provozu. Tento počet osob může být proměnný dle
skutečného zájmu nakupujících.
Otevírací doba

0 – 24 hodin

Čerpací stanice pohonných hmot
Realizována bude čerpací stanice pro doplňkový prodej pohonných hmot v rámci nabídky
spektra služeb nákupního centra.
Čerpací stanice pohonných hmot bude vybavena tříproduktovými stojany pro výdej benzinu a
motorové nafty (předpoklad čtyři stojany – bude upřesněno v rámci další přípravy stavby).
Čerpací stanice bude vybavena 2 systémy odvodu par:
I. stupeň je odvod par při stáčení
II.stupeň odvod par při výdeji
Na čerpací stanici budou prodávány 3 produkty:

benzin NATURAL 95
NATURAL 98
motorová nafta

Čerpací stanice bude vybavena jednou dělenou a jednou nedělenou ležatou podzemní
dvouplášťovou ocelovou nádrží, předpokládaným objem 60 a 68 m3 (60 m3 BA95N, 40 m3
motorová nafta, 20 m3 BA98N, 8 m3 úkapy). Celkové řešení bude projektem podrobně
řešeno.
Čerpací stanice bude provedena ve výrazových prvcích a barvách investora (atika, znak a
informační ukazatel).
Technologie čerpací stanice zabezpečí uskladnění a distribuci pohonných hmot podle druhů
benzínu a motorové nafty (Diesel, Natural 98 a Natural 95).
Podzemní rozvody potrubí budou dvouplášťové s indikací poruchy pláště. Pro čerpání
pohonných hmot z podzemních nádrží bude sloužit sací systém. Vlastní výdej pohonných
hmot bude probíhat prostřednictvím čtyř výdejních stojanů,
troj-produktových
oboustranných. Stojany umožní výdej pohonných hmot současně na obě strany. Stáčení a
výdej pohonných hmot bude prováděn současně s rekuperací pohonných hmot
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prostřednictvím jednoplášťových rekuperačních rozvodů vedených z uskladňovacích nádrží
do stáčecí šachty a z výdejních stojanů do uskladňovacích nádrží.
Kromě prodeje pohonných hmot budou na čerpací stanici pohonných hmot poskytovány i
doplňkové služby – prodej olejů, mazacích hmot v malém balení, prodej autopotřeb a
autokosmetiky, prodej balených potravin a nápojů (kiosek), vysávání interiérů vozidel,
stlačený vzduch pro dohuštění pneumatik.
Součástí kiosku bude sociální zařízení pro personál.
U čerpací stanice bude dle předpokladu umístěn vysavač a kompresor. Vysavač bude sloužit k
čištění vnitřků vozidel. Sací hadice budou mít dosah 5 m. Kompresor bude sloužit
k doplňování vzduchu do pneumatik vozidel. Tlaková hadice bude mít počáteční dosah 8 m,
tlak cca 8 bar.
Navrhované umístění čerpací stanice umožňuje komunikační návaznost na parkovací plochy
pro zákazníky a na výjezd z areálu při dodržení veškerých prostorových i bezpečnostních
požadavků na bezkolizní provoz vozidel i zásobování.
Obsluha čerpací stanice
Vedoucí ČS

2 x 3 směny = 6 zaměstnanců
1 pracovník

V rámci stavby budou plochy bez realizované stavby objektu, parkoviště a čerpací stanice
pohonných hmot osázeny vhodnou zelení, zejména s ohledem na stávající stav lokality
z hlediska širších územních vztahů. Celá skutečnost bude podrobně řešena v projektu.
Druhová skladba výsadeb bude navržena s ohledem na situování výsadeb v jednotlivých
částech území a bude projednána s dotčeným orgánem státní správy v rámci projekčního
řešení přípravy stavby.
Na životní prostředí může mít vliv vlastní výstavba objektu včetně parkovacích ploch a vlastní
provoz objektu a provozu souvisejícímu s parkovacími místy a čerpací stanicí pohonných
hmot.
Navržený způsob realizace záměru a jeho provozu a začlenění do území je řešen tak, aby vliv
na životní prostředí byl minimalizován.
Navržené technické i stavební a technologické řešení je v souladu s požadavky na obdobná
zařízení a stavby. Navržena je stavba prodejny, která je přiměřeným způsobem začleněna do
předmětného území zohledňující okolní objekty a dopravní charakteristiky území.
Technické řešení jednotlivých stavebních a funkčních prvků bude řešeno účelně s optimalizací
využití doprovodných ploch a technologických požadavků. Posuzované parkoviště je řešeno
s ohledem na zabezpečení eliminace vlivů z provozu vozidel i v případě havarijního stavu
vzniklého v souvislosti zejména s provozem vozidel. Dopravní zabezpečení prodejny je
navrženo se zohledněním navazujících ploch.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení stavby
Ukončení

2006
2007
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8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj
Město

Moravskoslezský
Statutární město Ostrava
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

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 Moravskoslezská Ostrava a Přívoz.
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II. Údaje o vstupech
1. Zábor půdy
Stavba bude realizována na pozemcích v k.ú.Moravská Ostrava – p.č. 1150/1, 1150/2, které
jsou ostatní plochou.
Stavbou nebudou dotčeny pozemky zemědělského půdního fondu.
Půda určená k plnění funkce lesa
Půda určená k plnění funkce lesa nebude záměrem dotčena.

2. Odběr a spotřeba vody
Období výstavby
Pitná voda pro sociální potřeby bude zajištěna při výstavbě obvyklým způsobem. Výše
spotřeby bude relativně malá a nebude mít vliv na zásobování obyvatelstva pitnou vodou,
předpoklad je maximálně cca 80 l/pracovníka/den.
Období provozu
Areál bude zásoben vodou z veřejného vodovodu, který je ve správě společnosti Ostravské
vodovody a kanalizace a.s.
Napojení na veřejný vodovod bude provedeno přes vodoměrnou šachtu vodovodní přípojkou
profilu DN150. Přípojka bude zajišťovat běžný i požární odběr vody.
Potřeba vody
Špičková
Průměrná hodinová
Maximální hodinová
Denní
Roční

1,2 l/s
1,4 m3/hod
3 m3/hod
30 m3/den
4 000 m3/rok

Užitková voda
V obchodním objektu nebude užitková voda používána.

3. Surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Obchodní objekt bude napojen na stávající síť. Nově realizované přípojky budou kabelové.
Objekt bude vybaven vlastním energoblokem, v němž budou osazeny:
-

MDO – základní napáječ – transformátory
DO – náhradní zdroj el.energie – dieselagregát
VDO – zdroj nepřetržitého proudu UPS

Pj (instalovaný výkon)
Maximální soudobý příkon PS

600 kW
400 kW
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Roční spotřeba el.energie
Kapacita transformátorů
Výkon generátoru NZE diesel
Výkon zdrojů/doba zálohování UPS 1 + UPS 2

2000 Mwh/rok
1 x 630 kVA
1 x 210 kVA
1x20/10 + 1x10/30

Vytápění
Centrum bude napojeno na centrální zdroj tepla.
Pro vytápění budou použity 2 ks rooftop jednotky TRANÉ TKD 300 (118 kW).
Vzduchotechnika
Vzduchotechnika řeší odvětrávání a vytápění prodejny. Vzduchotechnika kryje pouze ztráty
větráním, nezajišťuje chlazení větraného prostoru.
Množství přiváděného a odváděného vzduchu bude řídit v obchodním centru centrální
regulace vytápění a vzduchotechniky. Teplovzdušné jednotky budou instalovány na střeše a
pod stropem objektu. Znehodnocený vzduch bude odsáván přes ventilátory. Ventilátory a
VZT jednotky budou opatřeny tlumiči hluku.
Prodejna bude chlazena 2 ks rooftop jednotkami s přímým chlazením na vnitřní teplotu 2426oC. Dva kusy rooftop TKD 300 (118 kW) budou osazeny na střeše s přívodním
ventilátorem a směšovací klapkou pro přívod cirkulačního vzduchu. Vzduchotechnické
potrubí bude svedeno střechou do objektu s tlumiči hluku.
Prostory skladů a přidružených místností budou vybaveny VZD podle účelu a potřeb
místností.
Hlavní sklady (potravinové a nepotravinové) budou vybaveny VDD clonami u zásobovacích
vrat z exteriéru, odvětrávání bude zajištěno pomocí axiálního ventilátoru ve fasádě.
Další prostory budou odvětrávány s použitím převážně axiálních ventilátorů.
Sociální zařízení pro zaměstnance v prostoru skladů bude vybaveno odtahovým ventilátorem
s potrubím vyvedeným nad střechu budovy.
Technologicko-provozní zázemí (přípravny) bude vybaveno pro odsávání z přípraven
samostatnými ventilátory do střechy, popř. ventilátorem v potrubí do fasády.
Pro administrativu a šatny bude pod střechou osazena jedna vnitřní plochá vzduchotechnická
jednotka pro přívod venkovního vzduchu. Pro odtah budou osazeny na střeše odtahové střešní
ventilátory. Pro sprchy a WC bude osazen samostatný ventilátor . Digestoře výdeje jídel a
přípraven budou napojeny na samostatný střešní ventilátor.
Stromová a keřová zeleň
Součástí projektu výstavby záměru je rovněž projekt ozelenění. Otázka výsadby bude
podrobněji řešena v projektu.
Jiné zdroje než uvedené nebudou po realizaci stavby a provoz potřebné.
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II. Údaje o výstupech
1. Množství a druh emisí do ovzduší
Pro posouzení imisního stavu území po realizaci stavby „Obchodní centrum Ostrava –
Muglinovská“ byla zpracována rozptylová studie č. E/1655/2006 – TESO Technické služby
ochrany ovzduší Ostrava spol.s r.o., 06/2006.
Rozptylová studie je zpracována pro nejbližší okolí stavby a hodnotí vliv provozu
obchodního centra včetně dopravy po realizaci uvedené stavby.
Úkolem této studie bylo zmapovat imisní zátěž dotčené lokality v Ostravě po výstavbě
obchodního centra s parkovištěm pro osobní vozidla a čerpací stanice pohonných hmot.
Povinnost vypracovat rozptylovou studii při výstavbě liniového zdroje ukládá § 3 odst. 9
zákona č. 472/2005 Sb. - úplné znění zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně
některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší).
Do výpočtu studie je zahrnuta doprava na ul. Muglinovská, Mariánskohorská a Sokolská a
nárůst dopravy související s provozem parkoviště u centra včetně výjezdu na ulici
Muglinovská. Zároveň je zahrnut vliv provozu čerpací stanice pohonných hmot.
Rozptylová studie je vypočtena pro stav po uvedení prodejny do provozu, výpočtovým rokem
je rok 2007.
Vzhledem k použitým zdrojům – zejména mobilní zdroje znečišťování - byl výpočet
proveden pro NO2, CO, suspendované částice frakce PM10 a benzen. Pro posouzení provozu
čerpací stanice je výpočet proveden navíc pro sumu organických látek (VOC). U mobilních
zdrojů není VOC do výpočtu zahrnut, emise z dopravy jsou vůči emisím z provozu čerpací
stanice zanedbatelné.
Emise ostatních látek (SO2, těžké kovy atd.) jsou v tomto případě tak nízké, že vzhledem
k imisním limitům těchto látek je výpočet bezúčelný.
Imisní charakteristika lokality
Imisní situace lokality je v převážné míře ovlivněna emisemi z Koksovny Svoboda, Teplárny
Přívoz, méně již emisemi z ostatních velkých zdrojů znečišťování ovzduší v Ostravě. Dále je
výrazně ovlivněna dopravou na ulicích Mariánskohorská, Muglinovská a Sokolská.
Pro znázornění stávající situace jsou níže uvedeny koncentrace znečišťujících látek, naměřené
automatizovanými měřicími programy TOPRA a TOPIK v Ostravě - Přívozu v roce 2004.
Cílem měřicích programů je stanovení repr. konc. pro osídlené části území (TOPRA) a určení
vlivu na zdravotní stav obyvatelstva (TOPIA).
Koncentrace znečišťujících látek v r. 2004 – stanice TOPRA
Tabulka č.1
KMPL
(Staré číslo
ISKO a název)
TOPRA
(1410 OstravaPřívoz )

Max.
hodinová
koncentrace
NO2
106,4
(19 MV:
90,7)2)

Průměrná
roční
koncentrace
NO2

Max. denní
koncentrace
PM10

Průměrná
roční
koncentrace
PM10

Max. denní
osmihod.
klouzavý
průměr CO

Průměrná
roční
koncentrace
CO

28,9

258,4 1)
(36 MV:
85,8)2)

50,4

2 329

348,7
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Koncentrace znečišťujících látek v r. 2004 – stanice TOPIK
Tabulka č.2
KMPL
(Staré číslo
ISKO a název)
TOPIK
(1467 OstravaPřívoz HS)

Max.
hodinová
koncentrace
NO2

Průměrná
roční
koncentrace
NO2

Max. denní
koncentrace
PM10

Průměrná
roční
koncentrace
PM10

-

173,4 1)
(36 MV:
64,7)2)

38,3

-

Max. denní
osmihod.
klouzavý
průměr CO

Průměrná
roční
koncentrace
CO
-

Pozn.: 1) Hodnota pro průměrné denní koncentrace je uvedena jako maximální z celého roku
2) 19 (36) MV: 19. (36.) nejvyšší naměřená hodnota – určuje, zda je překročen přípustný
počet překročení hodnoty limitu. V případě vyšší hodnoty než je limitní hodnota jsou
imisní limity překračovány

Dále jsou uvedeny průměrné koncentrace benzenu, toluenu a xylenů naměřené měřicími
stanicemi v Ostravě a vydané SZÚ (Aktuální odborná zpráva za subsystém č. 1 - Zdravotní
důsledky a rizika znečištění ovzduší za rok 2004).
Koncentrace organických látek v r. 2004 [µg/m3 ]
Tabulka č.3

Látka

1 kvartál

2 kvartál

3 kvartál

4 kvartál

Rok 2004

Benzen

6,42

5,95

5,43

4,87

4,88

Toluen

3,07

3,15

2,60

2,78

2,56

Suma xylenů

1,23

0,99

1,93

2,0

1,55

V oblasti je nejvíce problematické překračování limitních hodnot koncentrací PM10, a to jak
denních, tak ročních průměrů.
Moravská Ostrava (oblast v působnosti Stavebního odboru při Úřadu městského obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz) je uvedena ve Věstníku MŽP č. 12/2005 jako oblast se zhoršenou
kvalitou ovzduší (OZKO). Jsou zde překračovány imisní limity PM10 a benzenu pro ochranu
zdraví lidí, dále je překročena hodnota cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren.
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.
Imisní limity – ochrana zdraví lidí
Tabulka č.4
Znečišťující
látka
Oxid dusičitý
Oxid dusičitý
Oxid uhelnatý
Suspendované
částice PM10

Doba průměrování
1 hodina
1 rok
Maximální denní osmihodinový
klouzavý průměr
24 hodin

Hodnota imisního limitu /
maximální povolený počet
jeho překročení za rok
200 µg/m3/ 18
40 µg/m3

Datum, do něhož musí být
limit dosažen
1.1.2010
1.1.2010

10 mg/m3

-

50 µg/m3 / 35

-
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Suspendované
částice PM10
Benzen

1 rok

40 µg/m3

-

1 rok

5 µg/m

1.1.2010

3

Meze tolerance:[ µg.m-3 ]
Tabulka č.5

Znečišťující
látka
Oxid dusičitý
Oxid dusičitý
Benzen

Doba průměrování

2005

2006

2007

2008

2009

1 hodina
1 rok
1 rok

50
10
5

40
8
4

30
6
3

20
4
2

10
2
1

Cílový imisní limit – ochrana zdraví lidí
Tabulka č.6

Znečišťující
látka
Benzo(a)pyren

Hodnota cílového
imisního limitu
1 ng/m3

Doba průměrování
1 rok

Datum splnění limitu
1.1.2010

Imisní limity pro VOC nejsou stanoveny.
Grafické znázornění větrné růžice

Tabulka hodnot větrné růžice
Tabulka č.7
třída [m/s]
I.tř.
1,7
II.tř.
1,7
II.tř.
5
III.tř.
1,7
III.tř.
5
III.tř.
11
IV.tř.
1,7
IV.tř.
5
IV.tř.
11
V.tř.
1,7
V.tř.
5
Sum (Graf)

N
0,91
2,39
0,05
2,87
1,22
0,12
1,36
1,15
0,49
1,23
0,23
12,02

NE
1,00
3,07
0,14
3,29
2,38
0,07
1,19
1,33
0,34
1,09
0,10
14,00

E
0,11
0,28
0,00
0,25
0,03
0,00
0,14
0,03
0,01
0,14
0,01
1,00

SE
0,19
0,42
0,03
0,35
0,15
0,00
0,20
0,18
0,05
0,15
0,29
2,01

S
0,57
1,76
0,11
1,69
1,23
0,08
0,61
1,50
1,04
0,42
1,00
10,01

SW
1,18
3,53
0,16
4,18
3,60
0,20
1,68
5,03
2,74
1,32
0,37
23,99

W
0,62
1,33
0,02
1,70
0,33
0,06
0,97
0,49
0,46
0,99
0,03
7,00

NW
0,35
0,67
0,02
1,02
0,14
0,03
0,95
0,26
0,20
1,06
0,29
4,99

CALM
7,92
8,86
0,00
3,87
0,00
0,00
2,36
0,00
0,00
1,97
0,00
24,98

Součet
12,85
22,31
0,53
19,22
9,08
0,56
9,46
9,97
5,33
8,37
2,32
100/100

Odborný odhad stabilitní větrné růžice vypracoval Český hydrometeorologický ústav Praha útvar ochrany čistoty ovzduší - oddělení modelování a expertiz.
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Emisní parametry zdrojů - doprava
Pro výpočet modelu znečištění ovzduší byla použita data o předpokládané intenzitě dopravy
ve špičkovou hodinu, tato byla stanovena křižovatkovými průzkumy, které provedla
společnost UDI Morava s.r.o. Ostrava v 03/2006 stejně jako hluková studie. Do výpočtu je
zahrnuta doprava na ulicích Mariánskohorská, Muglinovská, Sokolská a příjezd na parkoviště
k obchodnímu centru a čerpací stanici pohonných hmot.
Informace o použité intenzitě dopravy pro výpočet modelu znečištění ovzduší jsou uvedeny
v grafikonech, které jsou přílohou rozptylové a hlukové studie.
Emisní faktory vozidel byly stanoveny programem MEFA verze 02, který slouží k výpočtu
emisních faktorů motorových vozidel. Výpočtovým rokem je rok 2007, emisní kategorie
vozidel byly odhadnuty na základě složení vozového parku a dostupných zdrojů. Výsledný
emisní faktor je tedy dán poměrem kategorie vozidla a daného emisního faktoru z výstupu
programu MEFA.
Emisní kategorie vozidel – předpokládaný podíl na celkovém počtu
Tabulka č.8
Konvenční
10 %

EURO 1
20 %

EURO 2
30 %

EURO 3
30 %

EURO 4
10 %

U osobních vozidel je předpokládán podíl dieselových motorů 20 %.
Dále byl modelován pohyb vozidel na parkovišti při parkování, je uvažována obměna
každého parkovacího místa 1x za hodinu.
Pro stanovení emisních faktorů byla uvažována průměrná rychlost vozidel v blízkosti
křižovatek 20 km/hod, na ulici Mariánskohorská 30 km/hod (mezi ul. Sokolská a Nádražní),
jinde na ulicích 50 km/hod, na příjezdu na parkoviště 30 km/hod, při pohybu vozidel na
parkovišti rychlost 20 km/hod a při parkování 5 km/hod.
Použité emisní faktory vozidel – osobní vozidla [g/km]
Tabulka č.9
Osobní automobily
Látka

5 km/hod

20 km/hod

30 km/hod

50 km/hod

NOx

0,9340

0,8517

0,8343

0,7777

CO

3,9621

1,4071

1,0436

0,7456

PM10

0,0607

0,0223

0,0184

0,0205

Benzen

0,0891

0,0383

0,0287

0,0191

0,0450 µg/km

0,0332 µg/km

0,0331 µg/km

0,0520 µg/km

Benzo(a)pyren
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Použité emisní faktory vozidel - nákladní automobily a autobusy [g/km]
Tabulka č.10
Těžké nákladní automobily a autobusy
Látka

20 km/hod

30 km/hod

50 km/hod

NOx

20,9780

16,1217

11,4450

CO

12,0550

8,7051

6,5200

PM10

1,5566

1,1267

0,7871

Benzen

0,0630

0,0454

0,0326

0,1903 µg/km

0,2153 µg/km

0,3423 µg/km

Benzo(a)pyren

Emisní parametry zdrojů - stáčení a čerpání benzinů a nafty
Vzhledem k použitému produktu je předpoklad, že jsou do ovzduší emitovány organické
látky:
- benzen
- aromáty frakce C7-C9
- alifatické uhlovodíky
Imisní limit daný Nařízením vlády č. 350/2002 Sb. je z uvedeného seznamu emitovaných
látek stanoven pouze pro benzen. Čerpací stanice pohonných hmot mají dle přílohy č. 4
k vyhlášce č. 356/2002 Sb. stanoven emisní faktor pro VOC. Výpočet rozptylové studie je
tedy proveden pro benzen a VOC.
Emisní parametry zdroje byly stanoveny na základě firemní metodiky společnosti Technické
služby ochrany ovzduší Praha a.s. „Distribuce a skladování kapalných paliv“. Při výpočtu
emisí byly uvažovány následující předpoklady:
-

-

Účinnost zpětného odvodu par pro stáčení benzinu (BA) = 100 %.
Účinnost zpětného odvodu par pro výdej BA = 90 %.
Množství odpadního plynu při stáčení a výdeji nafty (NM) je shodné s množstvím stočené
či vydané kapaliny.
PHM jsou složením těkavé organické látky jejichž koncentrace je závislá na jejich teplotě.
Pro výpočet maximálních hmotnostních toků byla uvažována maximální teplota okolí 35
ºC, pro výpočet průměrných hm. toků průměrná roční teplota okolí 9,9oC.
Atmosférický tlak lokality 98 000 Pa.
Rychlost stáčení PH do nádrže je 36 m3/hod, množství stočeného benzinu či nafty je
10 m3.
Rychlost výdeje pohonných hmot 40 l/min.
Koncentrace znečišťujících látek byly stanoveny dle firemní metodiky v souladu
s metodikou EPA AP-42.
Obrat PHM bude 4300 m3/rok, z toho pro výpočet emisí předpokládáme 1400 m3 /rok
nafty a 2900 m3/rok benzinu.
Předpokladem pro maximální emise je nemožnost stáčení a výdeje současně.

27

Parametry zdroje
Tabulka č.11
Čerpací stanice pohonných hmot
Produkt
Předpokládaný výdej:

Benziny
motorová nafta
2 900
1 400
40
1208
583
81
39
10
10

benziny
motorová nafta

Rychlost výdeje
Celková doba výdeje benzinu (pro rychlost výdeje 40 l/min)
Celková doba výdeje nafty (pro rychlost výdeje 40 l/min)
Celková doba stáčení benzinu (pro 36 m3 /hod)
Celková doba stáčení nafty (pro 36 m3 /hod)
Množství stočeného benzinu
Množství stočené nafty

m3 /rok
l/min
hod/rok
hod/rok
hod/rok
hod/rok
m3 /stáčení
m3 /stáčení

Maximální hodinový hmotnostní tok benzenu a VOC byl stanoven výpočtem z očekávaných
hodnot emisí uhlovodíků na základě výše uvedené firemní metodiky.
Emise benzenu
Tabulka č.12
Operace

Maximální
hmotnostní tok
(g.hod-1)

Průměrný
hmotnostní tok
(g.hod-1)

Měrná výrobní
emise
(g.m-3PH)

Roční emise
(kg.rok-1)

stáčení BA
stáčení NM
výdej BA
výdej NM

0
2,49
36,3
4,78

0
0,65
10,56
1,25

0
0,065
0,550
0,065

1,78

Maximální
hmotnostní tok
(g.hod-1)

Průměrný
hmotnostní tok
(g.hod-1)

Měrná výrobní
emise
(g.m-3PH)

Roční
emise
(kg.rok-1)

0
186,8
2973
358,7

0
49,8
1230
95,7

0
4,98
64,07
4,98

Emise VOC
Tabulka č.13
Operace
stáčení BA
stáčení NM
výdej BA
výdej NM

199,7

Maximální hodnoty hmotnostních toků jsou vypočteny při výdeji benzinu. Hodnota v tabulce
je udána pro nepřetržitý výdej po dobu jedné hodiny ze všech výdejních míst. Vzhledem
k reálným provozním podmínkám stanice byla hodnota hodinového hmotnostního toku pro
výpočet studie snížena na 25 % původní hodnoty, aby byl zohledněn čas nutný pro činnosti
související s čerpáním pohonných hmot (příjezd, manipulace u stojanu, manipulace s nádrží u
dopravního prostředku, placení). Celková doba čerpání u každého výdejního místa je tedy 15
min za hodinu provozu stanice.
Pro výpočet maximálních hodinových koncentrací VOC zpracovatel rozptylové studie použil
hodnotu hmotnostního toku emisí 743 g/hod, ročních koncentrací 199,7 kg/rok. Pro výpočet
průměrných ročních koncentrací benzenu byl použit hmotnostní tok 1,78 kg/rok.
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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´97 v 2003 – 5.1.4.
Metodika výpočtu umožňuje :
- výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami z bodových, liniových a plošných zdrojů
- výpočet znečištění ovzduší pevnými znečišťujícími látkami respektující pádovou rychlost pevných částic z
bodových, liniových a plošných zdrojů
- stanovit charakteristiky znečištění v husté síti referenčních bodů a tímto způsobem kartograficky názorně
zpracovat výsledky výpočtu
- brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní vrstvy ovzduší
podle klasifikace Bubníka a Koldovského
- hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku z hlediska oxidu dusičitého

Pro každý referenční bod je možno vypočítat základní charakteristiky znečištění ovzduší:
- maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek, které se mohou vyskytovat
ve všech třech třídách rychlosti větru a pěti třídách stability ovzduší
- maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu na třídy
rychlosti větru a stability ovzduší (jedná se o nejnepříznivější situaci, která může nastat)
- maximální možné 8-hodinové hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu na třídy rychlosti větru a
stability ovzduší (jedná se o nejnepříznivější situaci, která může nastat)
- maximální možné denní hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu na třídy rychlosti větru a stability
ovzduší (jedná se o nejnepříznivější situaci, která může nastat)
- roční průměrné koncentrace
- hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku také z hlediska NO2 ve vazbě na vzdálenost od zdroje
- situace za dané stability ovzduší a dané rychlosti a směru větru
- dobu trvání koncentrace převyšující danou hodnotu (imisní limity)

Mírou termické stability je vertikální teplotní gradient popisující její teplotní zvrstvení.
Stabilní klasifikace obsahuje pět tříd stability ovzduší :
I. superstabilní

II. stabilní

III. izotermní

IV. normální

V. konvektivní

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
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Výsledkem výpočtu rozptylové studie jsou následující hlavní charakteristiky znečištění
ovzduší pro každý referenční bod:
Maximální hodinové koncentrace NO2
Průměrné roční koncentrace NO2
Maximální denní osmihodinový klouzavý průměr koncentrací CO
Maximální hodnota denní koncentrace PM10
Průměrné roční koncentrace PM10
Průměrné roční koncentrace benzenu
Průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu
Maximální hodinové koncentrace VOC
Průměrné roční koncentrace VOC
Hodnoty vypočtených koncentrací byly porovnány s imisními limity a s imisním pozadím.
Nejvyšší vypočtené hodnoty
V následujících tabulkách je provedeno srovnání maximálních vypočtených hodnot
doplňkové imisní zátěže posuzované lokality (bez ohledu na umístění) s platným imisním
limitem (bez meze tolerance). U všech látek jsou maximální koncentrace vypočteny přímo na
komunikaci na ulici Muglinovská, se vzrůstající vzdáleností koncentrace prudce klesají (viz.
grafické přílohy).
Maximální vypočtené hodnoty koncentrací NO2 a CO
Tabulka č.14
NO2 [µg/m3 ]
Maximální hodinová koncentrace

Průměrná roční koncentrace

Vypočtená
hodnota
71,2

Vypočtená
hodnota
7,47

Imisní limit
200

Imisní limit
40

CO [µg/m3 ]
Maximální denní osmihodinový
klouzavý průměr koncentrací
Vypočtená
Imisní limit
hodnota
311
10 000

Maximální vypočtené hodnoty koncentrací benzenu a benzo(a)pyrenu
Tabulka č.15
Benzen [µg/m3 ]

Benzo(a)pyren [ pg/m3 ]

Průměrná roční koncentrace

Průměrná roční koncentrace

Vypočtená hodnota

Imisní limit

Vypočtená hodnota

Cílová hodnota imisního
limitu

0,807

5

1,42

1000

Maximální vypočtené hodnoty koncentrací PM10
Tabulka č.16
PM10 [µg/m3 ]
Průměrná denní koncentrace
Vypočtená hodnota
Imisní limit
40,3
50

Průměrná roční koncentrace
Vypočtená hodnota
Imisní limit
29,9
40
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Maximální vypočtené hodnoty koncentrací VOC
Tabulka č.17
VOC[µg/m3 ]
Maximální hodinová koncentrace
Vypočtená hodnota
Imisní limit
1372
Nestanoven

Průměrná roční koncentrace
Vypočtená hodnota
Imisní limit
3,50
Nestanoven

Vypočtené hodnoty ve vybraných referenčních bodech
V následujících tabulkách jsou uvedeny hodnoty koncentrací, vypočtených ve vybraných
referenčních bodech, a to zejména u nejbližších obytných objektů a na hranici areálu
obchodního centra. Umístění referenčních bodů (profilů) je znázorněno na obrázku:

Vypočtené hodnoty hodinových a denních koncentrací ve vybraných profilech
Tabulka č.18
Maximální hodinové koncentrace
[µg/m3]

Maximální
µg/m3]

NO2

VOC

PM10

CO*

1

27,4

1141

13,4

128

2

20,9

908

9,31

119

3

11,8

402

5,19

69,3

4

10,2

139

5,27

52,6

5

9,61

146

5,21

53,0

Číslo profilu

* Maximální denní osmihodinový klouzavý průměr koncentrací

denní

koncentrace
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Vypočtené hodnoty ročních koncentrací ve vybraných profilech
Tabulka č.19
Průměrné roční koncentrace
[µg/m3]

Číslo profilu
NO2

PM10

VOC

Benzen

Benzo(a)pyren

1

1,52

6,19

2,58

0,146

0,522

2

1,15

4,52

1,32

0,118

0,376

3

0,711

2,60

0,300

0,062

0,227

4

0,813

3,10

0,118

0,081

0,270

5

0,978

3,77

0,106

0,100

0,321

Jelikož jsou v oblasti pravděpodobně překračovány imisní limity pro suspendované částice
frakce PM10, benzen a benzo(a)pyren, byl vypočten podíl dopravy související s provozem
obchodního centra (vjezd a plocha parkoviště) na celkovém příspěvku imisních koncentrací.
Podíly zdrojů na zátěži NO2 a PM10
Tabulka č.20
Podíl zdrojů na imisní zátěži [%]
NO2

PM10

Číslo profilu

stávající komunikace

parkoviště

stávající komunikace

parkoviště

1

95,9

4,1

96,0

4,0

2

91,9

8,1

91,1

8,9

3

98,2

1,8

98,6

1,4

4

95,8

4,2

98,1

1,9

5

95,5

4,5

98,3

1,7

Podíly zdrojů na zátěži benzenu a benzo(a)pyrenu
Tabulka č.21
Podíl zdrojů na imisní zátěži [%]
Benzen

Číslo profilu
stávající
komunikace

parkoviště

1

82,6

2

Benzo(a)pyren
čerpací stanice

stávající
komunikace

parkoviště

12,7

4,8

96,4

3,6

73,4

23,5

3,0

92,4

7,6

3

93,1

6,3

0,6

98,3

1,7

4

83,9

15,7

0,4

95,7

4,3

5

82,3

17,4

0,3

95,1

4,9

Z hodnot vypočtených koncentrací doplňkové imisní zátěže v referenčních bodech jsou
vykresleny izolinie koncentrací znečišťujících látek, uvedených výše. Tyto izolinie jsou
zakresleny do výřezu katastrální mapy posuzované lokality v měřítku 1:2500 a jsou přílohou
Rozptylové studie uvedené v části F Doplňující údaje.
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Provozem parkoviště u obchodního centra se v jeho blízkosti a v blízkosti příjezdových
komunikací mírně zvýší imisní koncentrace všech sledovaných látek. Důvodem bude
vybudování nových parkovacích stání a též očekávané zvýšení intenzity dopravy (je zahrnuto
do studie). Ve vzdálenějším okolí (cca 100 m a dále) se imisní situace provozem parkoviště v
podstatě nezmění.
Nejvyšší imisní zátěž je v blízkosti křižovatky ulic Mariánskohorská (Muglinovská) a
Sokolská, provoz parkoviště se na rozložení imisních koncentrací projeví pouze v
jeho blízkosti (viz grafické přílohy). Významný vliv na rozložení koncentrací bude mít
umístění parkoviště pod úrovní okolního terénu – úroveň parkoviště (dnešního hřiště) je
v současnosti cca 5 m pod úrovní okolního terénu.
Vliv parkoviště na imisní situaci je vypočten pro obnovu celé kapacity parkoviště za hodinu
provozu. Ve skutečnosti však taková intenzita provozu může nastat pouze výjimečně, proto i
maximální koncentrace způsobené provozem centra budou nižší.
Pro hodnocení imisního pozadí jsou použity naměřené průměrné roční koncentrace
znečišťujících látek. Jelikož je však do výpočtu zahrnuta i stávající doprava, je nutné
poznamenat, že imisní příspěvek z této dopravy je součástí stávajícího imisního pozadí.
Hodnoty průměrných hodinových a průměrných denních koncentrací vyjadřují maximální
možnou imisní zátěž příslušného referenčního bodu, vypočtené hodnoty denních koncentrací
mají význam maximálních průměrných denních koncentrací, pokud by podmínky, za kterých
mohou nastat, trvaly celý den. Proto lze hodnotit vypočtené hodnoty denních koncentrací jako
velmi nadsazené a prakticky nedosažitelné. Pravděpodobnou imisní zátěž lokality z daných
zdrojů znečištění popisují spíše průměrné roční koncentrace znečišťujících látek.
Imise NO2
Maximální příspěvek hodinových koncentrací NO2 v celé lokalitě byl vypočten 71,2 µg/m3.
Ve vybraných profilech byl vypočten nejvyšší příspěvek 27,4 µg/m3 v profilu č. 1
(severovýchodní okraj centra, nejblíže ul. Muglinovská), tj. cca 14 % hodnoty imisního limitu
(200 µg/m3). U nejbližší zástavby jihozápadně od centra (profily č. 4 a 5) byly vypočteny
hodinové koncentrace 10,2 µg/m3, resp. 9,61 µg/m3.
Maximální příspěvek průměrné roční koncentrace NO2 vlivem posuzovaných zdrojů činí
7,47 µg/m3. Ve vybraných profilech bude nejvyšší příspěvek roční koncentrace NO2 v profilu
č.1, a to 1,52 µg/m3. U obytné zástavby byly vypočteny hodnoty ročních koncentrací pod 1
3
3
µg/m , tj. pod 2,5 % hodnoty imisního limitu (40 µg/m ). Provoz na parkovišti se na této
imisní zátěži podílí pod 5 %, dominantní vliv má doprava na stávajících komunikacích.
Pokud tedy uvažujeme se současným imisním pozadím NO2 přibližně 29 µg/m3, bude
hodinová koncentrace u zástavby do 40 µg/m3, roční koncentrace u obytné zástavby budou
pod 30 µg/m3.
Provozem obchodního centra tedy nedojde k překročení imisních limitů pro hodinové
koncentrace NO2 (limit 200 µg/m3) ani pro roční koncentrace (40 µg/m3).
Imise PM10
Maximální příspěvek denních koncentrací PM10 v celé lokalitě byl vypočten 40,3 µg/m3 (na
ulici Muglinovská). Ve vybraných profilech je vypočten nejvyšší příspěvek denních
koncentrací v profilu č.1, a to 13,4 µg/m3, tj. 27 % hodnoty imisního limitu (50 µg/m3). U
obytné zástavby je vypočtena koncentrace pod 5,3 µg/m3.
Nejvyšší vypočtený příspěvek průměrných ročních koncentrací PM10 činí 29,9 µg/m3, ovšem
přímo na křižovatce ulic Muglinovská a Sokolská. Ve vybraných profilech je nejvyšší
vypočtená hodnota průměrné roční koncentrace v profilu č. 1 : 6,19 µg/m3, u obytné zástavby
do 4 µg/m3, tj. cca 10 % hodnoty imisního limitu.
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V Ostravě jsou v současné době překračovány imisní limity PM10. Vzhledem k výraznému
vlivu dálkového přenosu imisí PM10 a vlivu sekundární prašnosti nelze jednoznačně
specifikovat vliv dopravy na překročení imisních limitů pro suspendované částice PM10. Jak je
uvedeno výše v tabulce, bude podíl dopravy související s provozem centra na imisní zátěži
relativně nízký, přibližně do 2 %. Při přepočtu na současné imisní pozadí (cca 50 µg/m3) jde o
podíly řádově setiny procenta, což je zanedbatelné.
Provoz centra nebude mít v podstatě žádný vliv na současné překračování imisních limitů
PM10 v oblasti, nepředpokládáme překračování imisních limitů pro PM10 v důsledku právě zde
posuzovaného záměru.
Imise CO
U CO je maximální vypočtená hodnota 311 µg/m3 (při imisním limitu 10 000 µg/m3),
maximální příspěvek osmihodinových koncentrací byl ve vybraných profilech vypočten
v profilu č. 1 (128 µg/m3 - cca 1,3 % hodnoty limitu).
Při uvažovaném imisním pozadí do 400 µg/m3 (roční průměr) je osmihodinový průměr
koncentrací v posuzované lokalitě pod 700 µg/m3, vlivem posuzované dopravy tedy není
překročen imisní limit pro CO (10 000 µg/m3).
Imise benzenu
Maximální příspěvek průměrné roční koncentrace benzenu byl vypočten 0,807 µg/m3 (na
křižovatce ulic Muglinovská a Sokolská). Ve vybraných profilech bude nejvyšší příspěvek
v profilu č.1, a to 0,146 µg/m3, tj. cca 3 % hodnoty imisního limitu (5 µg/m3). U obytné
zástavby jsou roční koncentrace pod 0,1 µg/m3, z těchto koncentrací je méně než 17 %
způsobeno provozem parkoviště a méně než 0,5 % provozem čerpací stanice.
Při uvažovaném imisním pozadí do 4,9 µg/m3 bude výsledná roční koncentrace benzenu
v posuzované lokalitě v podstatě shodná se současnou situací a neočekáváme překročení
imisního limitu pro benzen (5 µg/m3).
Imise benzo(a)pyrenu
Nejvyšší hodnota příspěvku průměrné roční koncentrace byla vypočtena 1,42 pg/m3.
V porovnávaných profilech byla nejvyšší hodnota příspěvku roční koncentrace vypočtena
v profilu č.1: 0,522 pg/m3, tj. cca 0,05 % cílové hodnoty imisního limitu (1 ng/m3).
Podíl dopravy na parkovišti na celkových imisích je u obytné zástavby do 5 %.
Při uvažovaném imisním pozadí, kdy koncentrace benzo(a)pyrenu mohou překračovat cílovou
hodnotu imisního limitu (1 ng/m3), je podíl posuzovaných zdrojů na imisní zátěži
zanedbatelný.
Imise VOC
U VOC může při čerpání benzinu docházet ke koncentracím až 1400 µg/m3, ovšem pouze
v blízkosti stojanů při čerpání benzinů. Ve vzdálenosti 100 m od stojanů je tato koncentrace
pod 900 µg/m3, ve vzdálenosti 200 m pod 200 µg/m3. U obydlených objektů byly vypočteny
maximální koncentrace méně než 150 µg/m3. K těmto maximálním koncentracím však může
dojít pouze při velmi vysokých okolních teplotách (teplota okolí 35 ºC). Imisní limit není
stanoven.
Příspěvek průměrných ročních koncentrací VOC byl vypočten do 3,5 µg/m3, mimo areál
čerpací stanice výrazně méně (pod 1,8 µg/m3). U nejbližších obydlených objektů byly
vypočteny hodnoty pod 0,12 µg/m3. Imisní limit není stanoven.
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Závěr
V předchozích odstavcích bylo provedeno hodnocení vypočtených imisních koncentrací
znečišťujících látek po výstavbě obchodního centra Ostrava - Muglinovská.
Na základě vypočtených imisních koncentrací znečišťujících látek lze konstatovat, že
z hlediska dodržování imisních limitů pro ochranu zdraví lidí nebude provozem centra
docházet k překračování imisních limitů a proto zpracovatel rozptylové studie uvádí, že
lze doporučit udělení souhlasného stanoviska k umístění stavby.
Model znečištění ovzduší SYMOS’97, který je dle přílohy č.8 k nařízení vlády č.350/2002
Sb. referenční metodou výpočtu rozptylu znečišťujících látek v ovzduší, používá k výpočtu
maximálních hodnot hodinových koncentrací současný provoz všech uvažovaných zdrojů na
jmenovitý výkon, což nemusí odpovídat skutečnosti. Zároveň je nutné poukázat na to, že
všechny výše uvedené maximální koncentrace jsou horním odhadem, tj. nebudou překročeny
při daných vstupních hodnotách.

2. Množství odpadních vod a jejich znečištění
Období výstavby - odpadní vody splaškové
V době výstavby mohou být očekávány odpadní vody pouze typu odpadních vod ze
sociálního zařízení staveniště, tyto vody nejsou určujícím impaktem, sociální zařízení
staveniště bude řešeno dodavatelem stavby stejným způsobem jako u obdobných staveb.
Období provozu – odpadní vody splaškové, odpadní vody dešťové
Odpadní vody splaškové
V objektu budou vznikat běžné splaškové vody komunálního charakteru a tukem znečištěné
odpadní vody. Splaškové odpadní vody budou napojeny na veřejnou jednotnou kanalizaci –
kanalizační sběrač v ulici Sokolské. Provozovatelem je společnost Ostravské vodovody a
kanalizace a.s.
Tukem znečištěné vody budou před napojením předčištěny v odlučovači tuku.
S ohledem na výškové poměry – umístění areálu, budou veškeré odpadní vody do veřejné
kanalizace přečerpávány. Napojení na kanalizaci bude provedeno úsekem gravitační
kanalizace. Potřeba přečerpávání bude podrobně prověřena projektem.
Množství odváděných odpadních vod splaškových

1,4 l/s
1,7 m3/hod
22,0 m3/den
7 000 m3/rok

Kvalita odváděných odpadních vod odpovídá kanalizačnímu řádu města Ostravy, tabulka č.3,
vyústění na ČOV.
Odpadní vody dešťové
Dešťové odpadní vody můžeme rozdělit na odpadní vody čisté (ze střech objektů) a odpadní
vody, které mohou být znečištěny ropnými látkami (vody z parkovišť).
Dešťové vody ze střech objektů, z komunikací a parkovišť budou odváděny kanalizací. Pro
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odvedení dešťových vod z parkovišť, které mohou být znečištěny, bude vybudován odlučovač
lehkých kapalin. Kvalita srážkových vod odváděných do kanalizace musí splňovat limity
stanovené Kanalizačním řádem.
Odvedení dešťových vod z části střechy objektu (jedná se o plochu 2 400 m2) bude provedeno
na základě hydrogeologického posudku zasakováním. Dešťové vody ze zbylé plochy střechy
(2800 m2) z plochy parkovišť a zpevněných ploch bude odvedeny veřejnou jednotnou
kanalizaci. Veřejná kanalizace je vedena v ulici Sokolská.
Napojení na kanalizaci s ohledem na výškové poměry bude řešeno přečerpáváním.
Dešťové vody budou akumulovány v retenční nádrži a následně odčerpávány na veřejnou
kanalizaci. Nátok dešťových vod z parkovišť do retenční nádrže bude přes odlučovač lehkých
kapalin.
Množství odváděných dešťových vod do kanalizace
Střechy
Parkoviště, kom
Celková plocha

plocha 0,28 ha – souč. odtoku 0,9
0,94 ha – souč. odtoku 0,8
1,22 ha

Dešťová intenzita
Průměrná srážka
Qdešť.
Qdešť. roční

157 l/s/ha
0,72 m
(0,28 x 0,9 + 0,94 x 0,8) x 157
12 220 x 0,72

158 l/s
8 798 m3/rok

36

3. Kategorizace a množství odpadů
Odpady z předpokládaného záměru je možné rozdělit do následujících částí:
- odpady vznikající během výstavby (z přípravy staveniště, odpady ze stavebních prací),
- odpady vznikající při vlastním provozu
Odpad vznikající během výstavby
Při výstavbě budou vznikat odpady uvedené v následující tabulce. Odpady jsou zařazeny dle
vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při
udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).
Odpady vznikající při výstavbě
Tabulka č.22
Kód druhu
odpadu
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
17 01 01
17 01 02
17 01 06
17 01 07
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 03 02
17 04 05
17 04 11
17 05 04
20 02 01
20 03 01

Název druhu odpadu
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Beton
Cihly
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a
keramických výrobků obsahující nebezpečné látky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
Dřevo
Sklo
Plasty
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
Železo a ocel
Kabely neuvedené pod 17 04 10
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
Biologicky rozložitelný odpad
Směsný komunální odpad

Kategorie odpadu
O
O
O
O
O
O
N
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, budou odváženy a likvidovány mimo
staveniště, což bude zajištěno prováděcí firmou nebo odbornou firmou. Stavební dodavatel je
povinen vést evidenci odpadů.
Doporučuji, aby investor při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních prací zakotvil
ve smlouvách povinnost zhotovitele k odstraňování odpadů způsobených jeho činností.
Na stavbě využitelné odpady - štěrk, zemina, kamenivo budou opětovně použity pro výstavbu
nových komunikací nebo dočasně uloženy pro použití na jiných stavbách. Sejmuté živičné
vrstvy budou použity na výrobu recyklovaných živičných směsí nebo uloženy na skládce
příslušné skupiny. Části kovových konstrukcí budou předány k využití jako druhotná
surovina. Stavební odpady budou přednostně recyklovány, nevyužitelná část odpadů
vzniklých z demolic bude uložena na řízenou skládku příslušné skupiny.
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Odpady vznikající vlastní činností realizovaného záměru
Tabulka č.23
Kód
Název druhu odpadu
Kategorie
druhu
odpadu
odpadu
02 02 02 Odpad živočišných tkání
O
02 02 03 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
O
02 03 04 Odpady ze zpracování zeleniny, ovoce, obilovin –
O
suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 05 01 Mlékárenské odpady – suroviny nevhodné ke
O
spotřebě nebo zpracování
02 06 01 Odpady z pekárenských výrobků – suroviny
O
nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 07 04 Kosmetické přípravky po záruční době – suroviny
O
nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
13 01 05* Nechlorované emulze
N
13 02 05* Nechlorované minerální motorové, převodové a
N
mazací oleje
13 05 02* Kaly z odlučovačů oleje
N
13 05 03* Kaly z lapáků nečistot
N
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly
O
15 01 02 Plastové obaly
O

Očekávané Předpokládaný
množství
způsob
(t/rok)
zneškodnění
2
odborná firma
2
odborná firma
1,5
odborná firma
0,6

odborná firma

0,1

odborná firma

0,01

odborná firma

0,02
0,01

odborná firma
odborná firma

0,1
0,2
8
2

odborná firma
odborná firma
výkup
výkup, odbor.
firma
výkup, odbor.
firma
výkup
odborná firma
odborná firma
odborná firma
výkup
výkup
odborná firma
odborná firma
odborná firma
odborná firma
odborná firma
odborná firma
odborná firma

15 01 03

Dřevěné obaly

O

4

15 01 04
15 01 05
15 01 06
20 01 08
20 01 01
20 01 02
20 01 39
20 01 25
20 01 26*
20 02 01
20 03 01
20 03 03
20 01 21*

Kovové obaly
Kompozitní obaly
Směsné obaly
Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
Papír a lepenka
Sklo
Plasty
Jedlý olej a tuk
Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25
Biologicky rozložitelný odpad
Směsný komunální odpad
Uliční smetky
Zářivky a/nebo ostatní odpad s obsahem rtuti

O
O
O
O
O
O
O
O
N
O
O
O
N

0,4
0,1
0,1
0,01
4
0,2
0,6
0,03
0,01
0,4
45
0,4
0,01

Pozn.: * - nebezpečný odpad
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, nelze-li odpady využít, zajistí jejich
zneškodnění, kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich
skutečných vlastností, shromažďovat utříděné podle druhů a kategorií, zabezpečí je před
nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí, umožní
kontrolním orgánům přístup na staveniště a na vyžádání předloží dokumentaci a poskytovat
úplné informace související s odpadovým hospodářstvím.
Odvoz a zneškodnění odpadů bude smluvně zajištěno odbornou firmou.
Odpady vznikající při provozu obchodního centra budou v souladu s platnou legislativou
provozovatelem tříděny a ukládány do doby odvozu k využití nebo odstranění oprávněnou
organizací, se kterou bude uzavřena příslušná smlouva.
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Biologický odpad (živočišného původu) bude skladován v samostatném chladícím skladu s
teplotou v rozmezí 0°C až +4°C. Umístění chladícího boxu odpadků bude odděleno od
příjmu a bude mít samostatný vstup z venkovního prostoru zásobovacího dvora
Pro dočasné skladování dalších odpadů budou určena dvě samostatná speciální zařízení –
kompaktory: které odpad lisují a z kterých je odpad pravidelně vyvážen.
Může se používat kompaktor včetně lisu (ARK 30+SP 380 L), který slouží pro komunální
odpad a odpad ze zeleniny a ovoce, přičemž bude prováděno jeho každodenní vyvážení. Pro
plnění tohoto kompaktoru bude využíván stabilní lis, který v době plnění je napojen na
kompaktor.
Dále bude používán kompaktor včetně mobilního lisu (ASK 23) sloužící pro odpad na bázi
lepenky, papíru apod., bude pravidelně vyvážen. Pro plnění tohoto kompaktoru bude
využíván lis.
Odpady, které budou lisovány na příslušných zařízeních budou následně odváženy smluvním
odběratelem.
Odpadový materiál, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti (N), bude shromažďován
odděleně do zvlášť k tomu určených nádob z nepropustných materiálů, chráněných proti
dešti. Nádoby budou uloženy v uzamykatelném kontejneru.
Některé přípravny budou napojeny na tukovou kanalizaci, která bude zaústěna do lapače
tukových nečistot. Ten je nutné ve výrobcem předepsaných periodách čistit, resp. vybírat
nahromaděný odpad – bude zajišťovat odborná firma.
Při provozu obchodního komplexu budou vznikat odpady, uvedené v tabulce č.23 na straně
37. Jednotlivá množství odpadů, uvedená v tabulce, byla odvozena z předpokládané kapacity
obchodního komplexu, příp. z předpokládaných koncesí umístěných v tomto areálu.
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).
Provozovatel musí vést průběžně evidenci všech odpadů, které se vyskytnou během provozu
obchodního centra.
Na parkovišti a na manipulačních plochách budou vznikat kaly z úkapů automobilů, které
budou zachycovány v odlučovači ropných látek (lapolu). Kaly z lapolu (katalogové číslo
odpadu - 13 05 02* a 13 05 03*, kat. N) budou shromažďovány a poté odváženy odbornou
firmou do spalovny průmyslových odpadů.
Vzhledem k omezené době životnosti určitých částí vnitřního zařízení je nutno počítat též
s jeho likvidací. Kovové části zařízení je možno demontovat a odvézt do sběrných surovin.
Biologicky rozložitelný odpad (katalogové číslo odpadu 20 01 08 - viz tabulka č. 7) bude
shromažďován v plastových nádobách v chladném prostředí a poté odvážen a likvidován
specializovanou firmou.
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
Možnost vzniku havárií
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 vycházející z dopravy používané v rámci stavebních prací lze
technickými opatřeními omezit na minimum.
Při výstavbě centra může dojít k následujícím haváriím:
• únik motorového oleje nebo nafty či benzínu (protiopatření - kontrola technického stavu a
pravidelná údržba vozidel a stavebních mechanismů),
• srážka vozidel s mechanismy nebo mezi sebou (protiopatření - dodržování pravidel
silničního provozu v areálu, snížení max. povolené rychlosti na 20 km/hod),
• zanedbání bezpečnostních předpisů při manipulaci s pohonnými hmotami (protiopatření pravidelné poučení pracovníků o bezpečnosti práce s PHM a dodržování bezpečnostních
norem a předpisů).
V době provozu by problémy mohly nastat při nesprávném nakládání s odpady, při
nedodržení protipožárních opatření, při havárii vozidel na přilehlých komunikacích v rámci
stavby. Případný únik motorového oleje, nafty či benzinu bude eliminován pravidelnou
kontrolou technického stavu a pravidelnou údržbou vozidel a stavebních mechanismů
v průběhu vlastní stavby.
Možnost vzniku havárií může souviset s:
-

úniky látek
selháním lidského faktoru

Úniky látek
Předpokládat lze pouze úniky ropných látek z dopravních a mechanizačních prostředků.
Případné úniky ropných látek je nutno okamžitě eliminovat využitím sorpčních prostředků,
případně zajistit sanaci horninového prostředí postižené lokality. Postižená lokalita musí být
v co nejkratším časovém horizontu sanována.
Technické řešení stavby zabezpečuje základní prvky ochrany povrchových a podzemních vod.
Selhání lidského faktoru
Riziko ohrožení kvality životního prostředí vlivem selhání lidského faktoru souvisí zejména
s dopravními nehodami.
Pokud dojde během provozu k jakékoli poruše na zařízení nebo havárii, budou učiněna
opatření, aby se podobná situace následně neopakovala.
Komplexní posouzení požárního nebezpečí podle odst. 1 § 6 zákona č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, bude u posuzovaného objektu provedeno
v rámci zpracování dalšího stupně projektové dokumentace. Součástí této dokumentace bude
rovněž zhodnocení možnosti likvidace požáru. Objekt bude navržen s ohledem na stanovení
požárního rizika a požadovaný stupeň požární bezpečnosti. Stavební konstrukce budou
navrženy s požadovanou požární odolností.
Únikové cesty budou zajištěny ze všech míst, kde se budou zdržovat zákazníci a pracovníci
obchodního objektu.

40

5. Hluk
Stanovení nejvyšších přípustných hladin hluku
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.24
Druh chráněné místnosti
Nemocniční pokoje
6.00 až 22.00 h
22.00 až 6.00 h
Lékařské vyšetřovny, ordinace
Po dobu používání
Operační sály
Po dobu používání
Obytné místnosti včetně kuchyní, hotelové pokoje
6.00 až 22.00 h
22.00 až 6.00 h
Přednáškové síně, učebny a ostatní místnosti škol, předškolní zařízení a Po dobu používání
školní zařízení, koncertní síně, kulturní střediska
Čekárny, vestibuly veřejných úřadoven a kulturní zařízení, kavárny, Po dobu používání
restaurace
Prodejny, sportovní haly
Po dobu používání

Korekce /dB/
0
-10
0
0
0*
-10*
+10
+15
+20

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

Venkovní prostor
Vymezení požadavků nejvyšších přípustných hladin hluku v zájmovém území - doprava
Stanovení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku vychází ze základní hladiny hluku
LAZ = 50 dB a korekcí přihlížejících k místním podmínkám a denní době.
Korekce pro výpočet hodnot hluku ve venkovním prostoru
Podle nařízení vlády č. 88/2004 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací pak platí korekce pro základní hladinu 50 dB pro stanovení hodnot hluku ve
venkovním prostoru následující:
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Tabulka č.25
Způsob využití
území
Chráněné venkovní
prostory staveb
nemocnic a staveb
lázní
Chráněný venkovní
prostor nemocnic a
lázní
Chráněný 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 provozoven (továrny, výrobny, dílny, prádelny, stravovací a kulturní zařízení) a
z jiných stacionárních zdrojů (vzduchotechnické systémy, kompresory, chladící agregáty). Použije se i pro hluk
způsobený vozidly, která se pohybují na neveřejných komunikacích (pozemní doprava a přeprava v areálech
závodů, stavenišť apod.. dále pro hluk stavebních strojů pohybujících se v místě svého nasazení.
2) Použije se pro hluk z pozemní dopravy na veřejných komunikacích.
3) Použije se v okolí hlavních pozemních komunikací, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující
a v ochranném pásmu drah.
4) Použije se pro starou hlukovou zátěž z pozemních komunikací a z drážní dopravy. Tato korekce zůstává
zachována i po rekonstrukci nebo opravě komunikace, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti
v chráněných venkovních prostorech staveb, a pro krátkodobé objízdné trasy. Rekonstrukcí nebo opravou
silnice se rozumí položení nového povrchu, výměna kolejového svršku, případně rozšíření vozovek při zachování
směrového nebo výškového vedení.

Pro zájmové území platí – chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní
venkovní prostory:
Hluk z veřejných komunikací
Den LAeq = 55 dB Noc LAeq = 45 dB
Hluk z provozu obchodního centra
Použije se v okolí hlavních pozemních
komunikací

Den
Den

LAeq = 50 dB Noc
LAeq = 60 dB Noc

LAeq = 40 dB
LAeq = 50 dB

Stanovení hlukové zátěže
Hluková zátěž v předmětném území byla stanovena na základě podrobného počítačového
modelu. Ve zvolených referenčních bodech byly vypočteny očekávané hodnoty výhledového
hlukového zatížení pro nový stav vzniklý realizací připravovaného záměru v území.
Vlastní výpočty a grafické znázornění jsou zpracovány pomocí výpočetního programu
HLUK+ verze 7 (RNDr Miloš Liberko - JsSoft Praha). Algoritmus výpočtu vychází z
metodických pokynů. Výpočtové body byly voleny 2 m od fasády objektů situovaných
v předmětném území. Verze Hluk+ verze 7 má zabudovanou novelu metodiky pro výpočet
hluku ze silniční dopravy 2004 (ing. Kozák, Csc., RNDr Liberko) zahrnující obměnu
vozidlového parku, rozdělení intenzit a složení dopravy, distribuci dopravy v denní a noční
době, kategorie krytu povrchu vozovky, křižovatky) Planeta – ročník XII, číslo 2/2005.
Hluk+ verze 7 byl plně integrován do prostředí Windows a obsahuje řadu nových funkcí a
vlastností, zejména implementaci "Novely metodiky pro výpočet hluku silniční
dopravy 2004".
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Byly vypočteny průběhy izofon v pětidecibelových odstupech dB(A). Izofony jsou
zobrazeny v grafickém výstupu uvedeném v další části.
Při výpočtu bylo provedeno zhodnocení míry ovlivnění realizací úprav dopravního systému
zejména s ohledem na dosah velikosti hluku nad úroveň přípustných hodnot v území.
Závazné stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku pro chráněný venkovní prostor
je oprávněn provádět pouze příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Při
dokladovaném splnění nejvyšších přípustných hodnot hluku v definovaném chráněném
venkovním prostoru staveb, lze rovněž předpokládat splnění i nejvyšších přípustných
hodnot hluku ve vnitřních chráněných prostorách chráněných objektů.
Hluková zátěž
Doprava
Dopravní provoz je napojen na ulici Muglinovská.
Pro výpočet modelu znečištění ovzduší byla použita data o předpokládané intenzitě dopravy
ve špičkovou hodinu, tato byla stanovena křižovatkovými průzkumy, které provedla
společnost UDI Morava s.r.o. Ostrava v březnu 2006. V prostoru zájmového území je
významná doprava na ulicích Mariánskohorská, Muglinovská, Sokolská a příjezd na
parkoviště k obchodnímu centru.
Informace o použité intenzitě dopravy pro výpočet modelu znečištění ovzduší jsou uvedeny
v grafikonech, které jsou přílohou hlukové studie (zdroj: UDI Morava, s.r.o.), uvedené
v plném rozsahu v části F.Doplňující údaje.
Dále byl modelován pohyb vozidel na parkovišti při parkování, je uvažována obměna
každého parkovacího místa 1x za hodinu.
Pro výpočet hlukové zátěže byla uvažována průměrná rychlost vozidel v blízkosti křižovatek
20 km/hod, na ulici Mariánskohorská 30 km/hod (mezi ul. Sokolská a Nádražní), jinde na
ulicích 50 km/hod, na příjezdu na parkoviště 30 km/hod, při pohybu vozidel na parkovišti
rychlost 20 km/hod a při parkování 5 km/hod.
Stacionární zdroje – obchodní centrum
Kromě dopravních charakteristik v předmětném území byly použity údaje osazení prodejny
vzduchotechnickými stacionárními zdroji hluku:
Vzduchotechnika
Pro vytápění budou použity 2 ks rooftop jednotky TRANE TKD 300 (118 kW).
Prodejna bude chlazena 2 ks rooftop jednotkami s přímým chlazením na vnitřní teplotu 2426oC. Dva kusy rooftop TRANE TKD 300 (118 kW) budou osazeny na střeše s přívodním
ventilátorem a směšovací klapkou pro přívod cirkulačního vzduchu. Vzduchotechnické
potrubí bude svedeno střechou do objektu s tlumiči hluku.
Prostory skladů a přidru místností budou vybaveny VZD podle účelu a potřeb místností.
Hlavní sklady (potravinové a nepotravinové) budou vybaveny VDD clonami u zásobovacích
vrat z exteriéru, odvětrávání bude pomocí axiálního ventilátoru ve fasádě.
Další prostory budou odvětrávány převážně axiálními ventilátory.
Sociální zařízení pro zaměstnance v prostoru skladů bude vybaveno odtahovým ventilátorem
s potrubím vyvedeným nad střechu budovy.
Technologicko-provozní zázemí (přípravny) bude vybaveno pro odsávání z přípraven
samostatnými ventilátory do střechy, popř. ventilátorem v potrubí do fasády.
Pro administrativu a šatny bude pod střechou osazena jedna vnitřní plochá vzduchotechnická
jednotka pro přívod venkovního vzduchu. Pro odtah budou osazeny na střeše odtahové střešní
ventilátory. Pro sprchy a WC bude osazen samostatný ventilátor . Digestoře výdeje jídel a
přípraven budou napojeny na samostatný střešní ventilátor.
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Na střeše je rovněž situovány kondenzátory potrav.chlazení.
Akustický výkon kondenzátorů chlazení
Akustický výkon rooftop TRANE

65 dB
90 dB

Bližší údaje budou řešeny v rámci projektu.
Výše uvedené vstupní charakteristiky pro zjištění velikosti předpokládané hlukové zátěže
byly použity v rámci vstupních charakteristik pro hlukové posouzení vlivu provozu na okolní
systémy.
Stacionární zdroje – čerpací stanice pohonných hmot
V rámci čerpací stanice budou stacionárními zdroji hluku čerpadla a vývěvy ve výdejních
stojanech pohonných hmot, kompresorový stojan na stlačený vzduch a autovysavač, zařízení
sloužící k výměně vzduchu v objektu (větrání hygienických místností).
Vnější zdroje hluku:
- čerpadlo a vývěvy ve výdejních stojanech pohonných hmot
LA 69,5 dB
- autovysavač VK 1/2 - při použití výrobce Metapol Polička
lze použít hodnoty výrobce
LA méně než 70 dB
- kompresorový stojan MV 2, při použití výrobce Metanol Polička
lze použít hodnoty výrobce
LA méně než 70 dB
Vnitřní zdroje hluku:
- kompresor 460 – 270 ST
- čerpadlo sedimentační jímky (ponorné čerpadlo)
- čerpadlo vody (strojovna)

L 80 dB(A)

Volba kontrolních bodů výpočtu
Hluková studie vymezuje referenční body nejbližší obytné zástavby:
1 - čtyřpodlažní dům p.č. 3703/2 ve vzdálenosti cca 68 m od hranice parkoviště
2 - pětipodlažní dům p.č. 1163/6 ve vzdálenosti cca 66 m od hranice parkoviště
3 - pětipodlažní dům p.č. 1163/4 ve vzdálenosti cca 33 m od hranice parkoviště
4 - pětipodlažní dům p.č. 1162/4 ve vzdálenosti cca 33 m od hranice parkoviště
5 - pětipodlažní dům p.č. 1157/72 ve vzdálenosti cca 33 m od budovy prodejny
6 - šestipodlažní dům p.č. 1151/5 ve vzdálenosti cca 33 m od budovy prodejny
7 - osmipodlažní dům p.č. 1157/72 ve vzdálenosti cca 75 m od budovy prodejny
8 - pětipodlažní dům p.č. 1151/8 ve vzdálenosti cca 76 m od budovy prodejny
9 - osmipodlažní dům p.č. 1151/10 ve vzdálenosti cca 69 m od budovy prodejny
10 – sportovní objekt p.č. 3733/5 ve vzdálenosti cca 62 m od budovy prodejny, 76 m od
hranice parkoviště a 41 m od hranice čerpací stanice PHM
11 – sportoviště – kurty – p.č. 1157 ostatní chráněný venkovní prostor
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VYMEZENÍ REFERENČNÍCH BODŮ
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Výsledky výpočtu
PROVOZ OBCHODNÍHO CENTRA A ČERPACÍ STANICE
Provoz obchodního centra a čerpací stanic bude nepřetržitý (den i noc).
Tabulka č.26
Kontrolní Výška
bod
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

3m
3m
3m
3m
3m
3m
20 m
15 m
20 m
3m
3m

Den
Přípustná hodnota
Zjištěná hodnota
LAeq dB
LAeq dB
50
40,9
50
39,4
50
40,2
50
49,7
50
45,8
50
38,4
50
44,9
50
49,6
50
39,5
50
45,6
50
49,5

Noc
Přípustná hodnota
LAeq dB
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

Zjištěná hodnota
LAeq dB
37,6
36,6
38,0
39,7
39,8
34,6
39,6
39,2
39,5
38,6
39,8

Přípustnou hodnotou pro hluk z provozu obchodního centra je pro den LAeq = 50 dB.
Pro referenční bod č.4 (p.č. 1162/4 byl proveden kontrolní výpočet zahrnující souhrn hlukové
situace pro výpočtový bod – 3 m:
Tabulka č.27
Vliv dopravního hluku
Vliv vyzařování budovy prodejny potravin
Vliv vzduchotechniky prodejny potravin
Vliv chladících agregátů
Výsledná průměrná ekvivalentní hladina hluku 1 m
před okny bytového domu

LDOP5-2 = 49,7 dB(A)
LPP = 20,0 dB(A)
LVZ5 = 27,0 dB(A)
LACHL5 = 20 dB(A)
LAeq,T1 = 49,7 dB(A)

< 50 VYHOVUJE

PROVOZ OBCHODNÍHO CENTRA A ČERPACÍ STANICE A VEŘEJNÉ DOPRAVY
- DEN
Výsledky výpočtu
Tabulka č.28
Kontrolní Výška
bod
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

3m
3m
3m
3m
3m
3m
20 m
15 m
20 m
3m
3m

Den
Přípustná hodnota
Zjištěná hodnota
LAeq dB
LAeq dB
60
53,3
60
50,8
60
51,5
60
51,9
60
48,3
60
39,8
60
55,2
60
54,1
60
38,5
60
49,1
60
53,0

Noc
Přípustná hodnota
LAeq dB
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Zjištěná hodnota
LAeq dB
45,2
42,7
43,8
45,0
42,0
34,8
49,8
47,8
30,3
41,2
45,2
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Pro přípustnou hodnotu byla použita korekce v okolí hlavních komunikací : + 10 dB, tj. pro
den LAeq = 60 dB, pro noc LAeq = 50 dB.
Jak je patrno z výsledků hlukové studie, nebude provoz obchodního objektu negativně
ovlivňovat okolí a nejvyšší přípustné hodnoty dle nařízení vlády č. 502/2000 z 27.11.200,
které bylo změněno nařízením vlády č.148/2006, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací (platnost od 1.7.2006).
Grafické znázornění izofon hluku z provozu obchodního centra a čerpací stanice a izofon
hluku současně s veřejnou dopravou je uvedeno v hlukové studii uvedené v plném rozsahu
v části F.Doplňující údaje.
Hluková situace ve venkovním prostoru byla vyhodnocena modelovým výpočtem
ekvivalentních hladin hluku. Pro výpočet byla použita metodika výpočtů s uplatněním
programu HLUK+ ve verzi 7 (RNDr. Liberko).
Sledována byla hluková zátěž zahrnující provoz obchodního centra a čerpací stanice PHM a
zátěž související s provozem obchodního centra a čerpací stanice PHM současně s veřejnou
dopravou. Referenční body chráněných objektů (chráněný venkovní prostor chráněných
objektů) byly zvoleny ve směru k navrhované stavbě obchodního centra na ulici
Muglinovská.
Vzhledem k situování sportoviště (kurty) v severovýchodním směru od předmětného území
byl zvolen rovněž referenční bod (č.11) v ostatním venkovním prostoru.
Na základě zjištěných hodnot je možné konstatovat, že provozem obchodního centra
v uvedeném prostoru na základě uplatněných hodnot hlukové zátěže (doprava obchodního
centra, stacionární zdroje) budou dodrženy limity hluku pro chráněné objekty dle nařízení
vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, tj. pro den
50 dB, provoz obchodního centra nebude hlukovou zátěží překračovat v místech
s chráněnými objekty ani s chráněným ostatním venkovním prostorem přípustné hodnoty.
Při započtení dopravní zátěže souvisejících dopravních tras (veřejná doprava) je ve
zvolených referenčních bodech (ve směru k navrhované stavbě obchodního centra) dodržen
limit.
Provedeno bude měření hlučnosti po realizaci záměru v území.
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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 navržené pro realizaci záměru se nachází v blízkosti centra města, v lokalitě
Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Záměrem investora je provést výstavbu
nového obchodního centra včetně souvisejících parkovacích ploch a čerpací stanice
pohonných hmot zejména pro zákazníky obchodního centra.
Lokalita navržená pro realizaci stavby je situována východně od zástavby s bytovými domy
s územím v současnosti využívaným jako škvárové hřiště.
Situování stavby je v souladu s územně plánovací dokumentací (Územní plán města Ostravy).
Lokalita je vymezena pro funkční využití jako občanská vybavenost. Možnost realizace
umístění obdobného záměru občanské vybavenosti byla prověřena v rámci tohoto materiálu a
stala se přípustným řešením v dané lokalitě města.
Stavba a její provoz nesmí mít rušivý vliv na okolní bydlení. Úkolem tohoto oznámení je tuto
skutečnost posoudit.
Záměr je možné považovat z hlediska funkčnosti za souvisící se stanovenými prioritami trvale
udržitelného rozvoje této části území města.

1.2 Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů
Všechna opatření zahrnující realizaci stavby a provozu dopravních systémů v území jsou
řešena s ohledem na obnovitelnost přírodních zdrojů a možnost zásadní eliminace
předmětného záměru v území vůči přírodním složkám. Tato skutečnost se projevila i
v průběhu řešení při stanovení a vymezení trasy nových dopravních systémů a průběhu
přípravy stavby v území včetně navazujících dopravních vazeb.
Lokalita je situována mimo oblasti vymezených v rámci zák.č.114/1992 Sb.
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
Územní systémy ekologické stability dle Generelu lokálního systému ekologické stability pro
k.ú. Moravská Ostrava jsou zahrnuty v územně plánovací dokumentaci. Návrh lokálních
územních systémů ekologické stability pro zájmové území byl zpracován v rámci Územního
plánu města Ostravy, tento byl schválen usnesením zastupitelstva města č. 778/M 5.10.1994.
Zájmové území pro stavbu je situováno západně od tahu regionálního významu probíhajícím
podél toku Ostravice - prvek 28-4 (vzdálenost cca 550 od okružní křižovatky).
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Zájmové území je situováno mimo prvky územních systémů ekologické stability, jak je
zřejmé z následujícího grafického vymezení prvků územních systémů ekologické stability.

Lokální biocentrum (č.28-3) situované severovýchodně od zájmového území ani biokoridor
28-4 východně nebudou záměrem dotčeny.
- na zvláště chráněná území
Stavba se nenachází ve zvláště chráněném území ve smyslu zák. ČNR č. 114/92 o ochraně
přírody a krajiny.
- na území přírodních parků
Zájmové území není součástí přírodního parku.
- území NATURA 2000 – ptačí oblast, evropsky významné lokality
Žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast nebudou záměrem dotčeny (Stanovisko
k projektu podle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších
předpisů, zn.: ŽPZ/29729/2006/Žam z 15.6.2006).
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- na významné krajinné prvky
Ve smyslu zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je významný krajinný prvek
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, utvářející její vzhled nebo
přispívající k udržení její stability. Významnými prvky ze zákona jsou rašeliniště, lesy, vodní
toky, rybníky, jezera, údolní nivy a ty části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody.
VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením. Ten, kdo zamýšlí zásah do VKP, si musí
opatřit závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody. Obecně tak již v rámci
projekčních prací vyplývá pro investora povinnost volit takové technologie a stavební
postupy, které v maximálně možné míře ochrání dotčené VKP, popřípadě minimalizují
negativní dopady spojené se stavebními pracemi a následným užíváním staveb.
Přímo zájmová lokalita nezahrnuje žádný registrovaný významný krajinný prvek ani prvek
vymezený zákonem č.114/1992 Sb.
- na území historického, kulturního nebo archeologického významu
Zájmové území je mimo území historického, kulturního nebo archeologického významu,
nenalézají se zde objekty uvedeného významu.
Archeologická naleziště
V zájmové lokalitě se nenalézají žádné architektonické ani historické památky. Rovněž
lokalita určená pro stavbu haly O 6 neleží v oblasti střetů žádného ze známých prostorů
archeologických nalezišť.
Historické památky
Z hlediska vazeb na nejbližší okolí plánovaného nového zdroje je možno říci, že na území
města Ostrava se nalézají historicky cenné objekty zapsané v ústředním seznamu kulturních
památek. Nejvýznamnějšími kulturními památkami jsou Slezsko ostravský hrad, zámek
Ostrava Poruba, jsou zde prvky sakrální architektury (gotika, baroko, klasicismus, lidové
architektury a technické památky).
Podrobný výčet zde není uveden, neboť žádná z uvedených památek není v bezprostřední
blízkosti zájmového území.
- na území hustě zalidněná
Zájmová lokalita je situována v oblasti městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
v centru města. Posouzení ovlivnění zástavby je řešeno zpracovaným oznámením zejména
s ohledem na vliv emisí a hluk.
- na území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)
Zájmová lokalita je situována na území, které neznamená zátěž nad únosnou míru vzhledem
k typu využití ve stávající lokalitě.
Zpracován byl inženýrsko geologický průzkum „ IG průzkum – průzkum kontaminace
geoprostředí a hydrogeologický průzkum“ – GEOVA s.r.o., 03/2006.
V rámci uvedeného průzkumu byl proveden odběr a analýza vzorků zemin a podzemních
vod a vyhodnocena možná kontaminace geoprostředí vymezené lokality. Pro zjištění možné
kontaminace zemin bylo odebráno 9 směsných vzorků zemin. Vzorky byly odebrány dle
materiálu z úrovně rozhraní rostlého terénu a navážek, tj. úrovní s nejvyšší možnou
kontaminací polutantů. Analýzu vzorků provedla akreditovaná laboratoř Státního zdravotního
ústavu SZÚ – laboratoře Karviná.
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Zároveň bylo analyzováno 5 vzorků podzemních vod. Výsledky analýzy vzorků byly
porovnány s normativy danými Metodickým pokynem pro ekologické škody MŽP ČR
z 31.7.1996. Pro hodnocené prostředí byl zvolen limit „C“ pro průmyslově obchodní zónu.
Vymezení vzorků
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Následující tabulky ukazují zjištěné hodnoty:
Vzorky podzemních vod
Tabulka č.29-30
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Vzorky zemin
Tabulka č.31-33

Na základě provedených odběrů a analýzy vzorků podzemních vod a zemin odebraných z vrtů
(S1 – S9) lze konstatovat, že u žádného vzorku nebude překročen limit „C“ Metodického
pokynu MŽP ČR ukládající sanaci prostoru. Porovnání s hodnotami odpovídá přírodnímu
prostředí nebo exhalacím z ovzduší celé průmyslové oblasti.
Provedeno bylo rovněž vyhodnocení výstupu důlních plynů na povrch pro stavbu – DIAMO ,
státní podnik, odštěpný závod Odra, Ostrava – Vítkovice v 11/2005. Nejvyšší koncentrace
metanu nepřesáhly v průběhu prováděného měření hodnotu 0,4 %. Tato hodnota je cca 9,1 %
spodní meze výbušnosti. Koncentrace oxidu uhličitého nepřesáhly hodnotu 5,0 %. Nebezpečí
výbuchu při této hodnotě nehrozí. Dle závěru vyhodnocení není nutno v průběhu stavebních
prací provádět další bezpečnostní opatření a zajišťování protitetanového nebezpečí.
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2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které
budou pravděpodobně významně ovlivněny
Při přípravě realizace stavby Obchodní centrum Muglinovská byly při přípravě záměru
sledovány následující složky životního prostředí, které by mohly být ovlivněny:

2.1 Vlivy na obyvatelstvo
Základní kriteria pro posouzení míry nebo možnosti ovlivnění této skutečnosti jsou
dokladována. Možné přímé a nepřímé vlivy na obyvatelstvo je možno charakterizovat
s ohledem na jednotlivé složky životního prostředí ve vztahu k obyvatelstvu a z hlediska
časového rozložení záměru (po dobu stavby a v době po ukončení realizace stavby (provoz
obchodního centra a čerpací stanice pohonných hmot).
V době realizace stavby může být ovlivněno obyvatelstvo zejména s ohledem na stavební
práce. Délka stavby bude pouze omezenou dobu a stavba zabezpečí úpravu dopravních
charakteristik území s ohledem na zabezpečení bezpečnosti dopravního provozu na silnici.
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.
Dle zpracované rozptylové studie je možné konstatovat, že předpokládaná velikost zátěže
charakterizovaná celkovým provozem v předmětném území včetně navazujících dopravních
systémů nebude mít vliv na překročení přípustných limitních hodnot pro jednotlivé
škodliviny.
Rovněž posouzením hlukových emisí ve vztahu k nejblíže situovaným chráněným objektům a
jejich chráněném prostoru a ostatnímu chráněnému prostoru bylo řešeno hlukovou studií.
Je možné konstatovat, že v předmětném území nezhorší nově realizovaná stavba obchodního
centra neúměrně stávající hlukovou zátěž. Přípustné hodnoty nebudou překročeny.
Škodliviny emitované z provozu dopravních systémů souvisejících s provozem obchodního
centra je možné označit jako provoz bez nadměrného ovlivnění souvisejících antropogenních
systémů (ve směru k obchodní zóně). Základním předpokladem pro zabezpečení eliminace
uvedených vlivů je technologická kázeň provozovatele zařízení, především provoz související
se zásobováním. Tato skutečnost je v předmětném území zřejmá a neznamená významný
negativní dopad.
Pro možnost ovlivnění provozu mají významný podíl také motorizovaní zákazníci
v souvislosti s dodržováním vymezených pravidel pohybu dopravních prostředků v lokalitě.
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Tato skutečnost bude v případě realizace stavby souviset s provozem parkovacích ploch a
dodržováním pravidel pro využití uvedených parkovacích míst.
2.2 Ovzduší a klima
Ovzduší a klima předmětného území nebude negativně ovlivněno nad únosnou mez, jak je
uvedeno již výše a dokladováno rozptylovou studií uvedenou v části F. Doplňující údaje
tohoto oznámení. Záměr je možné považovat pro dané území za únosný.
Celková průměrná větrná růžice lokality město Ostrava :
Tabulka č.34
m.s-1
N
Součet
12,02

NE
14,00

E
1,00

SE
2,01

S
10,01

SW
23,99

W
7,00

NW
4,99

Calm
24,98

Součet
100,00

Imisní situace lokality je v převážné míře ovlivněna emisemi z Koksovny Svoboda, Teplárny
Přívoz, méně již emisemi z ostatních velkých zdrojů znečišťování ovzduší v Ostravě a
zároveň je výrazně ovlivněna dopravou na ulicích Mariánskohorská, Muglinovská a Sokolská.
Pro znázornění stávající situace jsou na stranách 21 a 22 uvedeny koncentrace znečišťujících
látek, naměřené automatizovaným měřicími programy TOPRA a TOPIK v Ostravě - Přívozu
v roce 2004. Cílem měřicích programů je stanovení repr. konc. pro osídlené části území
(TOPRA) a určení vlivu na zdravotní stav obyvatelstva (TOPIA).
Zároveň jsou na straně 22 uvedeny průměrné koncentrace benzenu, toluenu a xylenů
naměřené měřicími stanicemi v Ostravě a vydané SZÚ (Aktuální odborná zpráva za
subsystém č. 1 - Zdravotní důsledky a rizika znečištění ovzduší za rok 2004):
Z uvedených hodnot vyplývá, že v oblasti je nejvíce problematické překračování limitních
hodnot koncentrací PM10, a to jak denních, tak ročních průměrů. Moravská Ostrava (oblast v
působnosti Stavebního odboru při Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava) je uvedena ve
Věstníku MŽP č. 12/2005 jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Jsou zde
překračovány imisní limity PM10 a benzenu pro ochranu zdraví lidí, dále je překročena
hodnota cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren.
Hlavním zdrojem znečištění ovzduší při realizaci stavby mohou být práce související zejména
s přesunem materiálů, pohybem stavebních mechanizmů a manipulaci s materiály.
Minimalizaci znečištění ovzduší lze dosáhnout zejména organizačními opatřeními koordinací stavebních prací, snižováním prašnosti kropením, udržováním techniky v dobrém
technickém stavu a čistotě. Všechna tato opatření jsou v kompetenci dodavatele stavby. Při
dodržování uvedených opatření lze vliv emisí tuhých látek (zejména prachu) na okolí
považovat za nepodstatný.
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2.3 Voda
Charakter odvodnění oblasti z širšího pohledu bude příznivě ovlivněn. Hlavním povodím
veškerých toků v zájmovém území je řeka Ostravice. Řeka Ostravice protéká východně od
zájmové lokality od jihu k severu ve vzdálenosti cca 500 m. Zájmové území se nachází
v levobřežním území řeky Ostravice na úrovni říčního kilometru 1,9. Z hlediska odtokových
poměrů se dle správce povodí nejedná o záplavové území stoleté vody Q100 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).
Odvedení dešťových vod z lokality je projektem řešeno – kanalizace města, část vody ze
střechy bude odvedena zasakováním.

2.4 Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje
Předmětná lokalita se z geomorfologického hlediska nachází v Ostravské glacigenní pánv.
Geomorfologie původního terénu byla zastřena remodelací terénu při výstavbě sportovišť a
sídelních struktur – fotbalového hřiště, tenisových kurtů, restaurace. Terén byl zahlouben až
na úroveň terasových štěrků.
Předkvartérní podloží je tvořeno miocenními jíly s mírně zvlněným horizontem v blízkosti
výskytu hornin spodního karbonu. Miocénní sedimentace byla zpracovaným inženýrsko
geologickým průzkumem zastižena v hloubce cca 6 m pod úrovní terénu. Z hlediska
propustnosti vytvářejí uvedené jíly počevní izolátor kolektoru podzemních vod.
Základní stavební jednotkou jsou poměrně mocná souvrství glaciofluviálních sedimentů,
představovaných hrubými štěrky a písky a písčito jílovitými eolitickými a glaciolakustrinními
sedimenty . Štěrky jsou představovány převážně pískovci godulských a istebňanských vrstev.
Z hlediska hydrogeologického tvoří hlavní kolektor podzemních vod zájmového území
glaciální štěrky a písky zastižené v úrovni cca 2 m pod úrovní terénu, hladina podzemních
vod je mírně napjatá.
Horninové prostředí a přírodní zdroje nebudou záměrem souvisejícím se stavbou ovlivněny.

2.5 Flóra, fauna a ekosystémy
Při přípravě lokality vymezené pro obchodní centrum 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 v území 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.
Zájmové území je převážně tvořeno škvarovým povrchem hřiště, v jeho lemu je travnatá
plocha s bylinnou zelení a stromovým a keřovým patrem.
Pro projekt je zpracován podrobný dendrologický průzkum - Ing. Andrea Ambrožová,
Ostrava, 06/2006.
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Nejčastěji zastoupeným druhem řešeného území je topol Populus, a javor klen Acer
pseudoplatanus. Jedná se především o dospělé jedince s dobrým zdravotním stavem. Na
svazích jsou umístěné nové výsadby listnatných stromů, které tvoří především taxony jasan
ztepilý Fraxinus excelsior a javor klen Acer pseudoplatanus.
Stromy vytvářejí vegetační prvky jako stromořadí, zapojené a rozvolněné skupiny nejčastěji
s podrostem travnaté plochy nebo částečně s podrostem keřů.
U některých stromů, především topolů, je doporučeno sledovat jejich zdravotní stav.
Keře se vyskytují v malém množství, zastoupen je především bez černý Sambucus nigra, vrba
jíva Salix caprea a křídlatka Reynoutria sacchalinensis. Vytvářejí zapojené skupiny keřů,
v nichž dominuje křídlatka Reynoutria sacchalinensis, jež je velmi expanzivní.

Výčet druhů determinovaných v území při biologickém průzkumu
E3 Stromové patro
Acer pseudoplatanus (javor klen), Aesculus hippocastanum (jírovec maďal), Fraxinus
excelsior L. (jasan ztepilý), Populus canadensis L. (topol kanadský),
E2 Keřové patro:
Corylus avellana (líska obecná), Crataegus monogyna (hloh jednoblizný), Salix caprea (vrba
jíva), Ligustrum vulgare (ptačí zob obecný), Reynoutria sacchalinensis (křídlatka), Salix
caprea (vrba jíva), Symphoricarpos racemosus (pámelník hroznovitý), Sambucus nigra (bez
černý), Syringa vulgaris (šeřík obecný.

E1 Bylinné patro:
Při terénním průzkumu přímo v trase vymezené pro realizaci stavby byla věnována zvýšená
pozornost sledování výskytu možných lokalit zahrnujících významná společenstva bylinného
patra, která by mohla být přímo negativně dotčena. Nutné je vzít v úvahu požadavek na
technologickou kázeň a zvýšenou kontrolu stavebních prací. Druhová pestrost přírodních
systémů v současnosti není v území výrazná.
Determinovány byly následující druhy bylinného patra: Aegopodium podagraria (bršlice kozí
noha), Agropyron repens (pýr plazivý), Agrostis stolonifera (psineček výběžkatý), Agrostis
tenuis (psineček tenký), Anthyllis vulneraria (úročník bolhoj), Achillea millefolium (řebříček
obecný), Ajuga reptans (zběhovec plazivý), Alchemilla vulgaris (kontryhel obecný),
Alopecurus pratensis (psárka luční), Arthemis (rmen), Atriplex (lebeda), Bellis perennis
(sedmikráska chudobka), Brassica campestris (brukev obecná), Brassica rappa (brukev
řepka), Capsella bursa pastoris (kokoška pastuší tobolka), Cardamine pratensis (řeřišnice
luční), Cirsium arvense (pcháč rolní), Cirsium vulgare (pcháč obecný), Convolvulus arvensis
(svlačec rolní), Dactylis glomerata (srha říznačka), Elytrigia reensp (pýr plazivý) (ens),
Equisetum arvense (přeslička rolní), Euphorbia cyparisias (pryšec chvojka), Euphorbia
ascula (pryšec obecný), Festuca pratensis (kostřava luční), Fumaria officinalis (zemědým
lékařský), Galium aparine (svízel přítula), Galium mollugo (svízel povázka), Geranium
robertianum (kakost krvavý), Glechoma hederacea (popenec břečťanovitý), Chrysanthemum
leucanthemum (kopretina bílá), Chenopodium album (merlík bílý), Lolium perenne (jílek
vytrvalý), Lotus corniculatus (štírovník růžkatý), Matricaria chamomilla (heřmánek pravý),
Phleum pratense (bojínek luční), Pimpinella saxifraga (bedrník obecný), Plantago media
(jitrocel prostřední), Poa pratensis (lipnice luční), Polygonum aviculare (rdesno ptačí), Poa
pratensis (lipnice luční), Poa annua (lipnice roční), Potentilla anserina (mochna husí),
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Ranunculus arvensis (pryskyřník luční), Sinapis arvensis (hořčice rolní), Stelaria holostea
(ptačinec velkokvětý), Symphytum officinale (kostival lékařský), Taraxacum officinale (tařice
lékařská), Thlaspi arvense (penízek rolní), Trifolium arvense (jetel rolní), Taraxacum
officinale (smetánka lékařská), Trifolium pratense (jetel luční), Tussilago farfara (podběl
lékařský), Urtica dioica (kopřiva dvoudomá), Veronica chamaedrys (rozrazil rezekvítek).
Přímo v území (vymezeném lokalitou rozsahu záboru stavbou) nebyly zjištěny při terénním
průzkumu ani nejsou zjištěny lokality s výskytem chráněných druhů a njsou uvedeny takové
údaje v dostupným materiálech jiných zpracovatelů (terénní průzkum v rámci zpracování
ÚSES, územního plánu) 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,
jejíž nedílnou součástí je Příloha č. III (v níž je ve třech kategoriích stanoven stupeň ohrožení
jednotlivých živočišných druhů) a přílohy č. II (kterou se ve 3 kategoriích stanoví stupeň
ohrožení jednotlivých rostlinných druhů). Jde zejména o souvislost se situováním stavby s
převážně průmyslovým využitím (s výjimkou nivy obou vodotečí). Údaje je možné
dokladovat, jak je uvedeno výše, mimo vlastní průzkum rovněž na základě stanovení
aktuálního stavu krajiny v rámci zpracování generelu ÚSES, kdy byla provedena podrobná
rekognoskace terénu.
V předmětném území je významné řešení zásahů souvisejících s kácením dřevin a
odstraněním keřového patra, úprav v terénu s požadavkem na dodržení základních prvků:
- zásahy omezit na nezbytné minimum,
- v rámci přechodu mostními objekty před vodoteče minimalizovat vliv stavby na porost,
zabezpečit minimální vliv na ekologickou stabilitu porostu,
- zabezpečit omezení narušení porostů dřevin nebo spodního patra porostů dřevin u
soliterních stromů nedotčených stavbou,
- zabezpečit ochranu kořenového systému dřevin, které nebudou přímo stavbou dotčeny
- dodržovat v rámci výsadeb vhodné druhy
V rámci stavby budou realizovány sadové úpravy. Realizací sadových úprav bude po zapojení
vysazených jedinců v území příznivě esteticky dořešeno umístění liniové stavby
v předmětném území. Druhová skladba výsadeb v rámci sadových úprav bude řešena
souběžně s konzultací s dotčeným orgánem státní správy.

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.
Reliéf
Reliéf je dominantní charakteristikou ovlivňující vzhled každé krajiny, vazba krajinné
typologie na reliéf je velmi silná, neboť základní charakteristiky reliéfu nemohou být
potlačeny ani výrazně pozměněny činností člověka v krajině. Reliéf zájmového území je
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právě svým situováním a návazností na další liniové stavby a kompletní dopravní systém
významným prvkem krajinného rázu a znamená nezastupitelný charakterizující prvek v tomto
území.
Krajina je prostředím pro život člověka, nese stopy lidské činnosti. Základním prvkem
hodnocení je tedy člověk a jeho psychické, fyzické a sociální vlastnosti. Harmonické měřítko
krajiny je tedy dáno harmonickým souladem měřítka prostorové skladby krajiny s měřítkem
staveb, zařízení případně hospodářské činnosti prvků.
Vlastní stavba je situována v oblasti mezi zástavbou městského obvodu Moravská Ostrava a
Přívoz, sportovními plochami, parkem u Ostravice a dopravní trasou ulice Muglinovská.
Stavba bude realizována s ohledem na okolní prostory, nebude prvkem, který by narušoval
stávající ráz antropogenního systému.

2.7 Hmotný majetek a kulturní památky
Nebudou negativně ovlivněny. Realizací záměru nedojde k ovlivnění hmotného majetku nebo
kulturních památek.

Hodnocení
Řešení hlavních problémových okruhů
Tabulka č.35
Předmět hodnocení
Vlivy na obyvatelstvo
Vlivy na ovzduší a klima
Vliv na hlukovou situaci
Vliv na povrchové a podzemní vody
Vliv na půdu
Vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje
Vliv na floru a faunu
Vliv na ekosystémy
Vliv na krajinu
Vliv na hmotný majetek a kulturní památky

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

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

Složky životního prostředí jsou zařazeny do 3 kategorií podle charakteru záměru, lokality, do
níž má být záměr umístěn, a podle stavu životního prostředí v okolí realizace záměru. Tabulka
byla vyplněna po podrobném studiu dané problematiky.
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D. Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí
1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti
(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)
Zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky
Základní kriteria pro posouzení míry nebo možnosti ovlivnění této skutečnosti jsou
dokladována v tomto oznámení. Posouzení vlivu záměru na zdraví obyvatelstva bylo
provedeno z hlediska období výstavby a období provozu.
Možné vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a eventuelní přímé a nepřímé vlivy na
obyvatelstvo je možno charakterizovat následovně:
Vliv znečištěného ovzduší
V době výstavby budou do volného ovzduší emitovány škodliviny z provozu dopravních
prostředků stavby. Doprava bude soustředěna do období řešení realizace předmětného
záměru, rozsah vlivů může být omezen organizací práce a prováděných pracovních operací.
V době provozu obchodního centra nebude ovzduší znečištěno nad přípustnou úroveň, jak je
dokladováno závěry zpracované rozptylové studie.
Provozem parkoviště u obchodního centra se v jeho blízkosti a v blízkosti příjezdových
komunikací mírně zvýší imisní koncentrace sledovaných látek. Důvodem bude vybudování
nových parkovacích stání a očekávané zvýšení intenzity dopravy. Ve vzdálenějším okolí (cca
100 m a dále) se imisní situace provozem parkoviště v podstatě nezmění.
Nejvyšší imisní zátěž je v blízkosti křižovatky ulic Mariánskohorská (Muglinovská) a
Sokolská, provoz parkoviště se na rozložení imisních koncentrací projeví pouze v
jeho blízkosti. Pro hodnocení imisního pozadí jsou použity naměřené průměrné roční
koncentrace znečišťujících látek. Jelikož je však do výpočtu zahrnuta i stávající doprava,
rozptylová studie uvádí, že imisní příspěvek z této dopravy je součástí stávajícího imisního
pozadí.
Pravděpodobnou imisní zátěž lokality z daných zdrojů znečištění popisují spíše průměrné
roční koncentrace znečišťujících látek.
Maximální příspěvek hodinových koncentrací NO2 v celé lokalitě byl vypočten 71,2 µg/m3.
Ve vybraných profilech byl vypočten nejvyšší příspěvek 27,4 µg/m3 (severovýchodní okraj
centra, nejblíže ul. Muglinovská), tj. cca 14 % hodnoty imisního limitu (200 µg/m3). U
nejbližší zástavby jihozápadně od centra byly vypočteny hodinové koncentrace 10,2 µg/m3,
resp. 9,61 µg/m3.
Maximální příspěvek průměrné roční koncentrace NO2 bude 7,47 µg/m3. Ve sledovaných
profilech bude nejvyšší příspěvek roční koncentrace NO2 1,52 µg/m3. U obytné zástavby byly
vypočteny hodnoty ročních koncentrací pod 1 µg/m3, tj. pod 2,5 % hodnoty imisního limitu
(40 µg/m3). Provoz na parkovišti se na této imisní zátěži bude podílet pod 5 %, dominantní
vliv má doprava na stávajících komunikacích.
Pokud tedy uvažujeme se současným imisním pozadím NO2 přibližně 29 µg/m3, bude
hodinová koncentrace u zástavby do 40 µg/m3, roční koncentrace u obytné zástavby budou
pod 30 µg/m3.
Maximální příspěvek denních koncentrací PM10 v celé lokalitě byl vypočten 40,3 µg/m3 na
ulici Muglinovská. Ve vybraných (sledovaných) profilech je vypočten nejvyšší příspěvek
denních koncentrací 13,4 µg/m3, tj. 27 % hodnoty imisního limitu (50 µg/m3). U obytné
zástavby je vypočtena koncentrace pod 5,3 µg/m3.
Nejvyšší vypočtený příspěvek průměrných ročních koncentrací PM10 činí 29,9 µg/m3 přímo
na křižovatce ulic Muglinovská a Sokolská. Ve vybraných profilech je nejvyšší vypočtená
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hodnota průměrné roční koncentrace 6,19 µg/m3, u obytné zástavby do 4 µg/m3, tj. cca 10 %
hodnoty imisního limitu.
V Ostravě jsou v současné době překračovány imisní limity PM10. Vzhledem k výraznému
vlivu dálkového přenosu imisí PM10 a vlivu sekundární prašnosti nelze jednoznačně
specifikovat vliv dopravy na překročení imisních limitů pro suspendované částice PM10. Podíl
dopravy související s provozem obchodního centra na imisní zátěži bude relativně nízký,
přibližně do 2 %. Při přepočtu na současné imisní pozadí (cca 50 µg/m3) jde o podíly řádově
setiny procenta, což je zanedbatelné.
U CO je maximální vypočtená hodnota v rozptylové studii 311 µg/m3 (při imisním limitu
10 000 µg/m3).
Maximální příspěvek průměrné roční koncentrace benzenu byl v rozptylové studii vypočten
0,807 µg/m3 (na křižovatce ulic Muglinovská a Sokolská). U obytné zástavby jsou roční
koncentrace pod 0,1 µg/m3, z těchto koncentrací je méně než 17 % způsobeno provozem
parkoviště a méně než 0,5 % provozem čerpací stanice.
Při uvažovaném imisním pozadí do 4,9 µg/m3 bude výsledná roční koncentrace benzenu
v posuzované lokalitě v podstatě shodná se současnou situací a neočekáváme překročení
imisního limitu pro benzen (5 µg/m3).
Nejvyšší hodnota příspěvku benzo(a)pyrenu průměrné roční koncentrace byla vypočtena 1,42
pg/m3. Podíl dopravy na parkovišti na celkových imisích je u obytné zástavby do 5 %.
Při uvažovaném imisním pozadí, kdy koncentrace benzo(a)pyrenu mohou překračovat cílovou
hodnotu imisního limitu (1 ng/m3), je podíl posuzovaných zdrojů na imisní zátěži
zanedbatelný.
U VOC může při čerpání benzinu docházet ke koncentracím až 1400 µg/m3, ovšem pouze
v blízkosti stojanů při čerpání benzinů. Ve vzdálenosti 100 m od stojanů je tato koncentrace
pod 900 µg/m3, ve vzdálenosti 200 m pod 200 µg/m3. U obydlených objektů byly vypočteny
maximální koncentrace méně než 150 µg/m3. Příspěvek průměrných ročních koncentrací
VOC byl vypočten do 3,5 µg/m3, mimo areál čerpací stanice výrazně méně (pod 1,8 µg/m3). U
nejbližších obydlených objektů byly vypočteny hodnoty pod 0,12 µg/m3. Imisní limit není
stanoven.
Rozptylová studie uvádí, že z hlediska dodržování imisních limitů pro ochranu zdraví lidí
nebude provozem obchodního centra současně s provozem čerpací stanice pohonných hmot
docházet k překračování imisních limitů.
Vliv hlukové zátěže
V hlukové studii bylo provedeno posouzení hlukového zatížení území v okolí chráněných
objektů a chráněného venkovního prostoru.
Chráněné objekty (objekty bydlení) a chráněný venkovní prostor objektů včetně ostatního
chráněného prostoru nebude ovlivněno nad přípustnou úroveň. Ulice Muglinovská a Sokolská
je silnicí s významným podílem dopravy, provoz související s obchodním centrem a čerpací
stanicí nezpůsobí ovlivnění hlukovou zátěží nejblíže situované chráněné objekty z hlediska
hluku ve směru k obchodnímu objektu.
Průkaznost tohoto konstatování může být ověřena měřením hlučnosti v případě negativních
ohlasů ze strany obyvatel.
Vliv produkce odpadů
Zneškodnění odpadu bude prováděno externí firmou na základě smluvního vztahu,
zneškodnění bude zajišťovat specializovaná firma.
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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 sociální ani ekonomické důsledky. Nové
obchodní centrum zlepší stávající stav území z hlediska zabezpečení občanské vybavenosti
v Městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.
Vlastní realizace záměru nemá pro obyvatelstvo nadměrně negativní vliv. Záměr bude
v konečném důsledku znamenat realizaci prodeje za příznivé ceny.
Narušení faktoru pohody
Dle dokladovaných skutečností za předpokladu dodržování základní technologické kázně ze
strany dodavatele stavby není předpoklad narušení faktoru pohody nad únosnou míru. Stavba
bude probíhat po omezenou dobu, jejím výsledkem bude příznivé ovlivnění pohody bydlení
pro obyvatele předmětného území (řešení opatření).

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Negativní účinky záměru se za předpokladu technologické kázně ze strany dodavatele a
zodpovědně zpracovaného plánu organizace výstavby v obytném území neprojeví.

3. Údaje o možných vlivech přesahujících státní hranice
Předmětný záměr není zdrojem možných vlivů přesahujících státní hranice.
4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů


Vliv provozu související se stavebními pracemi, zejména spojený s návozem stavebního
materiálu bude správnou organizací stavby minimalizován. Zpracován bude plán
organizace výstavby s ohledem na zabezpečení eliminace rizika stavby na životní
prostředí a zabezpečení dopravní prostupnosti území..



Při stavebních pracích bude dbáno na dodržování všech zásad ochrany vod.



Investor stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a
shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti
odpadového hospodářství, o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich
zneškodnění nebo využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se
zhotovitelem stavby bude požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve
nabídnout k využití. Nakládání s odpady bude prováděno v souladu s regulativy
schváleného plánu odpadového hospodářství kraje.
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Důsledně budou dodržovány podmínky vyjádření všech dotčených orgánů a organizací,
které budou vydány v rámci územního a stavebního řízení.



Kontrolována budou všechna riziková místa a neprodleně odstraňovány vzniklé úkapy
závadných látek.



Vzhled objektu bude řešen v souladu s požadavky regulativů územně plánovací
dokumentace a bude odpovídat typovému řešení obdobných objektů v území, řešena
bude stavba s použitím kvalitních materiálů a výraznými architektonickými prvky.



Dodržována bude organizace vnitřního dopravního řešení lokality s ohledem na
zásobování, provoz čerpací stanice pohonných hmot, osobní auta návštěvníků a pohyb
chodců.



Po realizaci záměru bude provedeno změření hlučnosti v navazujících lokalitách, pokud
budou překročeny přípustné hodnoty, bude navrženo opatření pro jejich eliminaci.
V případě, že bude prokázána potřeba řešení protihlukových opatření, budou tato
zabezpečena.



Nakládání s odpady a chemickými látkami bude odpovídat požadavkům platné
legislativy (zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, zákon č. 157/1998 Sb. o chemických
látkách, 352/1999 Sb. a chemických přípravcích ve znění platných předpisů).



Řešeno bude situování odlučovače ropných látek pro zabezpečení eliminace případného
úniku ropných látek do prostředí, s vodohospodářským orgánem bude projednán typ
odlučovače (garantovaný obsah ropných látek na výstupu), projekt stavby bude
předložen vodohospodářskému orgánu k vyjádření.



Vliv na vegetaci v rámci stavby bude řešen na základě zpracované inventarizace zeleně
s minimalizací kácené zeleně.



Provedeny budou vegetační úpravy v rámci řešeného území. Odstraněná zeleň bude
nahrazena novou výsadbou s ohledem na inženýrské sítě. Řešena bude ochrana stromů,
které nebudou stavbou dotčeny. Prováděna bude pravidelná údržba vysázené zeleně.



Prováděn bude monitoring jednotlivých vlivů na životní prostředí v souladu s uloženými
podmínkami provozu.



Provedeno bude měření hlučnosti po realizaci záměru v území.

5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytovaly při
specifikaci vlivů
Vlivy zpracované v tomto oznámení nebyly řešeny na základě zásadních nedostatků nebo
neurčitostí, které by mohly ovlivnit rozsah závěrů tohoto posouzení realizovaného v rámci
oznámení. Pro zhodnocení vlivů záměru na životní prostředí a obyvatelstvo jsou
v dostatečném rozsahu známy všechny podstatné podklady.
Záměr je standardem obdobných aktivit. Z jejich vlivů na životní prostředí je možno v území
vycházet. Všechny vlivy jsou doložitelné a předvídatelné s potřebnou přesností.
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E. Porovnání variant řešení záměru (pokud byly předloženy)
Předmětný záměr stavby je vázán k předmětnému území a není řešen variantně.
Pro variantní posouzení stavby by mohly být zvažovány varianty (jak je uvedeno v části B.5)
nulová varianta a varianta předkládaná oznamovatelem. Nulová varianta ponechává lokalitu
ve stávajícím stavu, řešená varianta (předložena oznamovatelem) je řešením podnikatelských
aktivit investora v souladu se záměry města a možností uplatnění záměru v předmětné
lokalitě. Realizací záměru bude zabezpečeno zlepšení služeb pro obyvatelstvo v souvislosti se
zabezpečením prodeje potravinářského i nepotravinářského zboží v jedné prodejní jednotce.
Sortiment služeb bude dále doplněn o prodej pohonných hmot.

F. Doplňující údaje
1. Mapová a jiná dokumentace, týkající se údajů v oznámení
Oznámení je doplněno mapovou dokumentací:
Situace širších vztahů, měřítko 1 : 10 000
Obchodní centrum Ostrava - Muglinovská
Přehledná situace, měřítko 1 : 1 000
Koordinační situace, měřítko 1 : 1 000
Situace vlastnických vztahů, měřítko 1 : 1 000
Mapa parcel, měřítko 1 : 1 000
Dle TECH INVEST Ostrava, a.s., 06/2006
Rozptylová studie č. E/1655/2006 Obchodní centrum Ostrava - Muglinovská, TESO, a.s.,
06/2006
Hluková studie Obchodní centrum Ostrava - Muglinovská, Ing.Jarmila Paciorková – EPRO,
06/2006

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 stavba obchodního centra na ulici Muglinovská v Moravské Ostravě.
Součástí stavby bude čerpací stanice pohonných hmot.
Záměrem investora je stavba obchodního centra v Moravské Ostravě na ulici Muglinovská.
Součástí stavby bude čerpací stanice pohonných hmot.
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V současné době se na parcele číslo 1150/1 a 1150/2 nachází fotbalové hřiště. Severní strana
plochy určené pro umístění obchodního centra je vymezena ulicí Muglinovská, východní
strana je tvořena sportovním areálem a objektem restaurace. Na jihovýchodní straně je areál
v současnosti využit pro podnikatelské účely, jižní část tvoří porost stromů s průchodem pro
pěší. Západní a jihozápadní hranici tvoří bytové objekty (ucelená řada bytových domů).
Terén lokality je zahlouben pod úroveň původního terénu při výstavbě škvárového hřiště.
Areál bude dopravně napojen na ulici Muglinovská. Vjezd bude proveden se samostatným
odbočovacím pruhem. Výjezd z parkoviště je navržen samostatným pruhem pro pravé a levé
odbočení. Stejný vjezd a výjezd bude určen pro účely čerpací stanici pohonných hmot.
Pozemek se jeví jako vhodný pro realizaci předmětného záměru zejména ve vztahu
k předpokládanému využití obchodního objektu a doplnění dopravního napojení.
Záměr stavby obchodního střediska je situován v místě atraktivním pro zákazníky z hlediska
polohy a spádovosti ve vztahu ke stávajícím objektům a v návaznosti na objekty trvalého
bydlení.
Stavba bude napojena na stávající technickou infrastrukturu města včetně vnějšího
dopravního systému v ulici Muglinovská.
Způsob a rozsah nabídky obchodního objektu je určen zejména pro zákazníky motorizované,
ale také pro zákazníky pěší. Z toho důvodu je stavba situována v daném místě, bude zde tvořit
občanskou vybavenost, doplňující stávající zařízení občanské vybavenosti.
Při návrhu stavby byl sledován požadavek na pohodlnou dostupnost, příjezd a parkování
(z hlediska šířky komunikací mezi stáními, počtu stání a kvality povrchu).
Pozemek je situován v blízkosti stávajícího komunikačního systému a zároveň centrální části
městské části Moravské Ostravy.
Realizována bude jednopodlažní budova s plochou samoobslužné prodejny potravin
s doplňkovým prodejem nepotravinářského zboží – drogerie, domácí potřeby, papírenské
výrobky, textil. Zásobování bude prováděno přes zásobovací rampu nákladními vozidly
s návěsy.
Při přípravě staveniště bude provedeno vytýčení inženýrských sítí. Respektována budou
všechna ochranná pásma dle ČSN 73 6005.
Stavba obchodního areálu a s ním související parkoviště nemá omezující vliv na stávající
veřejné vybavení území, není objektem výrobního charakteru, nevyžaduje žádnou dopravu
výrobního zařízení, nemá požadavky na samostatnou veřejnou dopravu.
Objekty obdobných prodejen na území města jsou situovány mimo předmětné území
navržené k realizaci záměru. Nedojde k přímému vzájemnému ovlivnění obchodních objektů
stavbou ani provozem.
Obchodní centrum bude dopravně napojeno na komunikaci ulice Muglinovská (příjezd a
odjezd pro zákazníky a zásobování a provoz čerpací stanice). Významný kumulativní prvek
v tomto případě není významnou charakteristikou jak je dokladováno dále.
Předmětem posouzení je obchodní centrum a parkoviště, související s obchodním objektem,
jehož provoz zabezpečuje parkovacími plochami pro zákazníky a čerpací stanice pohonných
hmot.
Návrh technického řešení stavby a úprav v předmětné lokalitě vychází z podnikatelského
záměru investora na umístění obchodního centra zaměřeného především na prodej
potravinářského zboží v co nejširším sortimentu, včetně dalšího doplňkového zboží například
z oblasti sortimentu drogerie, textilu, elektro, drobného doplňkového zboží, pečiva. Součástí
objektu budou místa pro drobné jednotky s prodejem pečiva, obuvi, drobného textilu, knih,
květin, případně s drobnými službami.
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Objemové řešení stavby je typově řešeno podklady budoucího objektu, budou dle potřeby
doplněny a upraveny s ohledem na místní podmínky. Obchodní centrum je tvořeno
monoblokem prodejní samoobsluhy, k němuž z boční fasády jsou připojeny prostory příjmu,
manipulační plochy s krytou příjmovou rampou. Z přístupové fasády kryje vstup vstupní
markýza.
Vzhledově je kladen důraz na dokonalé materiálové a barevné provedení pláště, jeho tvarové
členění.
Stavebně technické řešení stavby je podrobně řešeno projektem. Založení stavby bude
provedeno podle základových podmínek lokality.
Vnější architektonický ráz budovy bude tvořit barevnost a členění obvodového pláště,
umístění vstupů, reklamních panelů, log apod. v návaznosti na související zpevněné plochy.
Všechny nebo převážná část obvodových stěn budovy obchodního centra bude tvořena
kovovým tepelně izolačním pláštěm, jehož součástí bude i povrchová úprava z vnitřní a vnější
strany. Z vnější strany bude mít obvodový plášť pravidelnou strukturu a bude dle návrhu
barevně členěn na různé plochy, které navazují na barevně neutrální průběžný železobetonový
soklový pás.
Dominantním prvkem obvodového pláště objektu bude hlavní vstup pro zákazníky se
zvýrazněným vstupním portálem s předsazenou atypickou konstrukcí markýzy.
Fasáda ze strany hospodářského nádvoří bude členěna rampou a dále manipulačními a
zásobovacími vstupy, které budou zastřešeny zavěšenou markýzou.
Dispoziční řešení objektu obchodního objektu je rozděleno do několika provozních úseků:
- úsek pohybu zákazníků zahrnující vstupní prostor, WC s přebalovnou dětí, pasáž,
prodejní plocha, pokladny, nájemní jednotky a informace,
- úsek zázemí prodeje - sklady potravinového a nepotravinového zboží, kancelář
potravinového a nepotravinového zboží, přípravny, chladírny, mrazírny, umývárny,
výkup a sklad lahví, sklad zadrženého zboží, sklad a umývárna přepravek, sklad
odpadků, sklad úklidových strojů, prostor pro dobíjení vozíků,
- úsek vedení, administrativy a kontroly – kancelář ředitele, personálního vedoucího,
kancelář administrativy, bezpečnostní servis, učebna, centrální pokladna,
- úsek zázemí zaměstnanců – šatny pro ženy a muže, WC, sprchy, stravování, kuřárna,
- úsek provozu budovy – energoblok (tepelný zdroj, rozvodna NN, VN, trafo, strojovna
SHZ, nádrž SHZ, náhradní zdroj – UPS,DA), podružné místnosti rozvoden NN,
místnosti slaboproudu (Rack, servr), místnost ústředen (EPS, ozvučení, MaR, hlášení
havarijních stavů), sklad a místnost údržby, úklidové komory, sklad spotřebního
materiálu,
Všechny provozní úseky budou vzájemně propojeny komunikačními prostory tak, aby byly
splněny požadavky na nenásilný a plynulý provoz celé budovy i se zohledněním vazby na
exteriérové prostory.
Veškeré toky zboží a jeho prodej se bude dít v jedné rovině. Vstup do prodejny je navržen
jako bezbariérový, umožňující přístup návštěvníků s omezenou schopností pohybu. Na
parkovišti bezprostředně u vchodu bude vymezeno 12 parkovacích míst pro tyto zákazníky na
okraji parkoviště. Plocha pro vozíky bude situována pod přístřešky poblíž zastřešeného vstupu
a v prostoru parkoviště.
Na vstup bude navazovat obchodní ulička, která bude dělit stavbu na samoobslužnou
prodejnu a provozy drobných jednotek, které do ní budou přímo otevřené. Ulička bude tvořit
vnitřní obchodní komunikaci pro zákazníky.
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Příjem zboží bude prováděn přes plně krytou rampu s rampovým stolem, hydraulickými
plošinami a sekčními vraty. Vedle stolu rampy je vysunuta rampa pro umístění kontejnerů a
lisu na odpady.
Příjezd k zásobovací části bude dimenzován pro celkovou váhu 38 t. Příjezd a manipulační
plocha před konstrukcí rampy budou mít maximální příčný spád 2 % a sklon příjezdní cesty
před manipulační plochou bude maximálně 3 %.
Celé pole haly podél rampy bude využito pro účely skladování. Třetinu plochy budou zabírat
chlazené sklady a mrazírny včetně přípraven. Samostatně bude umístěn sklad pečiva, většina
kapacity skladů bude určena ke skladování potravinářské zboží, zbývající část pro
nepotravinářský sortiment.
V prostoru skladů budou umístěny WC s předsíněmi pro pracovníky skladů, kancelář skladu,
prostor pro čistící stroje, sklad prošlého zboží a z rampy přístupný chlazený sklad odpadků.
Zásobování bude prováděno přes zásobovací rampu nákladními vozidly s návěsy ze dvou
stání. Zboží bude ihned naváženo do prodejního prostoru prodejny. Přeprava mraženého a
chlazeného zboží bude probíhat v termoboxech. Mražená zelenina a ovoce bude uloženo
v mrazícím boxu. Pro uskladnění mléčných výrobků bude sloužit vestavěný chladící box.
Přístup zaměstnanců do šaten je co nejkratší přes obchodní uličku.
Šatny a hygienické zázemí prodejny budou dimenzovány dle hygienických předpisů pro cca
100 zaměstnanců.
V obchodním středisku se uvažuje s diskontním i pultovým prodejem. Většina druhů zboží
nebude při zavážení do prodejny potřebovat žádnou úpravu. Obchodní jednotka bude mít
přímou návaznost na velkosklad, ze kterého bude plynule zásobována. Skladové hospodářství,
pokladny a výkup láhví bude spojen přes síť na centrální počítač obchodní jednotky.
Informační systém zabezpečí minimalizaci zázemí obchodní jednotky a koordinaci
zásobování, čímž nebude docházet ke křížení cest zboží v zázemí a na rampě. Zároveň systém
bude umožňovat evidenci, optimalizaci množství a druhové složení.
Zvolené dispoziční řešení umožní krátký a účelný pohyb zboží za pomoci ruční manipulační
techniky. Veškerá manipulace se zbožím bude probíhat k tomu určených obalech a
přepravkách. Nepotravinářské zboží bude zaváženo na prodejní plochu a nebude vůbec
skladováno v místnosti pro manipulaci. Vykoupené prázdné skleněné láhve a papírové obaly
budou denně odváženy do velkoskladu.
Založení stavby bude provedeno na základě statického výpočtu v základových podmínkách
dle geologického průzkumu. Zpracován byl inženýrsko geologický průzkum „ IG průzkum –
průzkum kontaminace geoprostředí a hydrogeologický průzkum“ – GEOVA s.r.o., 03/2006.
Dle provedených prací lze základové půdy zařadit do kategorie zemin štěrkovitých
s výpočtovou únosností 250-300 kPa. Podzemní voda je vázána na polohy hrubých štěrků a
pohybuje se v úrovni cca 2 m pod úrovní terénu. Rozkolísanost hladiny v průběhu roku bude
značná a bude závislá na atmosférických srážkách a úrovni hladiny v toku vodoteče
Ostravice. Průzkum doporučil navýšení terénu hutněným návozem.
Technické vybavení
Obchodní jednotka bude vybavena elektroinstalací, vzduchotechnikou, chlazením,
vodoinstalací, kanalizací, slaboproudými systémy (MaR, EPS, ZS, CCTV, EAS, IT, TEL,
STA, PaS), SHZ, ZOKT, plyn.
Obchodní centrum bude zásobováno vodou z veřejného vodovodu ve správě společnosti
Ostravské vodovody a kanalizace a.s. Napojení bude provedeno vodovodní přípojkou profilu
DN150. Přípojka bude zajišťovat běžný i požární odběr vody. Napojení bude provedeno přes
vodoměrnou šachtu.
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Splaškové odpadní vody budou napojeny na veřejnou jednotnou kanalizaci – kanalizační
sběrač v ulici Sokolské (Ostravské vodovody a kanalizace a.s.).
S ohledem na výškové poměry – umístění areálu, budou veškeré odpadní vody do veřejné
kanalizace přečerpávány. Napojení na kanalizaci se však provede úsekem gravitační
kanalizace. Potřeba čerpání bude znovu projektem prověřena.
Tukem znečištěné vody budou před napojením předčištěny v odlučovači tuku.
Kanalizace bude odvádět dešťové vody ze střech objektů, z komunikací a parkovišť. Pro
odvedení dešťových vod z parkovišť bude vybudován odlučovač lehkých kapalin.
Kvalita srážkových vod odváděných do kanalizace musí splňovat limity stanovené
Kanalizačním řádem.
Likvidaci dešťových vod z části střechy objektu bude provedena na základě
hydrogeologického posudku zasakováním – jedná se o plochu 2 400 m2. Zbylá plocha střechy
2800 m2, plocha parkovišť a zpevněných ploch bude napojena na veřejnou jednotnou
kanalizaci, která vede v ulici Sokolská (Ostravské vodovody a kanalizace a.s.).
Napojení na kanalizaci s ohledem na výškové poměry bude nutno řešit přečerpáváním.
Dešťové vody budou akumulovány v retenční nádrži a následně odčerpávány na veřejnou
kanalizaci. Nátok dešťových vod z parkovišť do retenční nádrže bude přes odlučovač lehkých
kapalin.
Areál bude napojen elektrickou přípojkou na stávající vedení 22 kV.
Objekt bude vybaven vlastním energoblokem se základním napáječem (transformátor),
náhradním zdrojem el.energie (dieselagregát o výkonu 210 kVA) a zdrojem nepřetržitého
proudu (UPS). Navržena je trafostanice 630 kVA.
Provedeny budou přeložky podzemních sítí slaboproudu, nízkého a vysokého napětí,
provedena přípojka vn 22 kV.
Vlastní odvětrávání a vyhřívání prostoru prodejny bude zajištěno pomocí vzduchotechniky.
Množství přiváděného vzduchu a odváděného vzduchu bude řídit v obchodním centru
centrální regulace vytápění a vzduchotechniky. Znehodnocený vzduch bude odsáván přes
ventilátory, ventilátory budou opatřeny protidešťovými a hlukovými žaluziemi.
Pro vytápění budou použity 2 ks rooftop jednotky TRANE TKD 300 (118 kW).
Prodejna bude chlazena 2 ks rooftop jednotkami s přímým chlazením na vnitřní teplotu 2426oC. Dva kusy rooftop TRANE TKD 300 (118 kW) budou osazeny na střeše s přívodním
ventilátorem a směšovací klapkou pro přívod cirkulačního vzduchu. Vzduchotechnické
potrubí bude svedeno střechou do objektu s tlumiči hluku.
Prostory skladů a přidružených místností budou vybaveny VZD podle účelu a potřeb
místností.
Hlavní sklady (potravinové a nepotravinové) budou vybaveny VDD clonami u zásobovacích
vrat z exteriéru, odvětrávání bude zajištěno pomocí axiálního ventilátoru ve fasádě.
Další prostory budou odvětrávány převážně axiálními ventilátory.
Sociální zařízení pro zaměstnance v prostoru skladů bude vybaveno odtahovým ventilátorem
s potrubím vyvedeným nad střechu budovy.
Technologicko-provozní zázemí (přípravny) bude vybaveno pro odsávání z přípraven
samostatnými ventilátory do střechy, popř. ventilátorem v potrubí do fasády.
Pro administrativu a šatny bude pod střechou osazena jedna vnitřní plochá vzduchotechnická
jednotka pro přívod venkovního vzduchu. Pro odtah budou osazeny na střeše odtahové střešní
ventilátory. Pro sprchy a WC bude osazen samostatný ventilátor. Digestoře výdeje jídel a
přípraven budou napojeny na samostatný střešní ventilátor.
Technologická zařízení pro chlazení potravin se budou skládat z agregátů k výrobě chladu a
ze zařizovacích předmětů – chladírenské vitríny, vana, pulty. Chladírenská technologie bude
samostatnou přímou dodávkou specializované firmy. Použité výrobky budou pouze od
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výrobců se zajištěným schvalovacím protokolem Státní zkušebny a České inspekce životního
prostředí.
Zdrojem tepla bude centrální zásobování tepla.
Obchodní jednotka je řešena v souladu s vyhláškou č. 369/2001 Sb., veškeré vstupy umožňují
dle projektu bezproblémový přístup a pohyb handicapovaných klientů, na parkovišti jsou
vyhrazena parkovací místa (12 parkovacích míst).
Předpokládán je počet zaměstnanců celého obchodního střediska ve výši cca 100 osob (70
žen, 30 mužů) pracujících v třísměnném provozu. Tento počet osob může být proměnný dle
skutečného zájmu nakupujících.
Provoz obchodního centra je předpokládán 0 – 24 hodin.
Realizována bude čerpací stanice pro doplňkový prodej pohonných hmot v rámci nabídky
spektra služeb nákupního centra.
Čerpací stanice pohonných hmot bude vybavena tříproduktovými stojany pro výdej benzinu a
motorové nafty (předpoklad čtyři stojany – bude upřesněno v rámci další přípravy stavby).
Na čerpací stanici budou prodávány 3 produkty: benzin NATURAL 95, NATURAL 98 a
motorová nafta.
Čerpací stanice bude vybavena jednou dělenou a jednou nedělenou ležatou podzemní
dvouplášťovou ocelovou nádrží, předpokládaným objem 60 a 68 m3 (60 m3 BA95N, 40 m3
motorová nafta, 20 m3 BA98N, 8 m3 úkapy). Celkové řešení bude projektem podrobně
řešeno.
Čerpací stanice bude provedena ve výrazových prvcích a barvách investora (atika, znak a
informační ukazatel).
Technologie čerpací stanice zabezpečí uskladnění a distribuci pohonných hmot podle druhů
benzínu a motorové nafty (Diesel, Natural 98 a Natural 95).
Podzemní rozvody potrubí budou dvouplášťové s indikací poruchy pláště. Pro čerpání
pohonných hmot z podzemních nádrží bude sloužit sací systém. Vlastní výdej pohonných
hmot bude probíhat prostřednictvím čtyř výdejních stojanů,
troj-produktových
oboustranných. Stojany umožní výdej pohonných hmot současně na obě strany. Stáčení a
výdej pohonných hmot bude prováděn současně s rekuperací pohonných hmot
prostřednictvím jednoplášťových rekuperačních rozvodů vedených z uskladňovacích nádrží
do stáčecí šachty a z výdejních stojanů do uskladňovacích nádrží.
Kromě prodeje pohonných hmot budou na čerpací stanici pohonných hmot poskytovány i
doplňkové služby – prodej olejů, mazacích hmot v malém balení, prodej autopotřeb a
autokosmetiky, prodej balených potravin a nápojů (kiosek), vysávání interiérů vozidel,
stlačený vzduch pro dohuštění pneumatik.
Součástí kiosku bude sociální zařízení pro personál.
U čerpací stanice bude dle předpokladu umístěn vysavač a kompresor. Vysavač bude sloužit k
čištění vnitřků vozidel. Sací hadice budou mít dosah 5 m. Kompresor bude sloužit
k doplňování vzduchu do pneumatik vozidel. Tlaková hadice bude mít počáteční dosah 8 m,
tlak cca 8 bar.
Navrhované umístění čerpací stanice umožňuje komunikační návaznost na parkovací plochy
pro zákazníky a na výjezd z areálu při dodržení veškerých prostorových i bezpečnostních
požadavků na bezkolizní provoz vozidel i zásobování.
V rámci stavby budou plochy bez realizované stavby objektu, parkoviště a čerpací stanice
pohonných hmot osázeny vhodnou zelení, zejména s ohledem na stávající stav lokality
z hlediska širších územních vztahů. Celá skutečnost bude podrobně řešena v projektu.
Druhová skladba výsadeb bude navržena s ohledem na situování výsadeb v jednotlivých
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částech území a bude projednána s dotčeným orgánem státní správy v rámci projekčního
řešení přípravy stavby.
Na životní prostředí může mít vliv vlastní výstavba objektu včetně parkovacích ploch a vlastní
provoz objektu a provozu souvisejícímu s parkovacími místy a čerpací stanicí pohonných
hmot.
Navržený způsob realizace záměru a jeho provozu a začlenění do území je řešen tak, aby vliv
na životní prostředí byl minimalizován.
Navržené technické i stavební a technologické řešení je v souladu s požadavky na obdobná
zařízení a stavby. Navržena je stavba prodejny, která je přiměřeným způsobem začleněna do
předmětného území zohledňující okolní objekty a dopravní charakteristiky území.
Technické řešení jednotlivých stavebních a funkčních prvků bude řešeno účelně s optimalizací
využití doprovodných ploch a technologických požadavků. Posuzované parkoviště je řešeno
s ohledem na zabezpečení eliminace vlivů z provozu vozidel i v případě havarijního stavu
vzniklého v souvislosti zejména s provozem vozidel. Dopravní zabezpečení prodejny je
navrženo se zohledněním navazujících ploch.

H. Příloha
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou
územně plánovací dokumentací
Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta, Vyjádření k záměru umístění stavby
„Obchodní centrum Ostrava - Muglinovská„ z hlediska územního plánu, zn.:
ÚHA/2717/06/Ond z 13.6.2006
Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence významného vlivu na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000)
Stanovisko k projektu podle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve
znění pozdějších předpisů, zn.: ŽPZ/29729/2006/Žam z 15.6.2006
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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 „Obchodní centrum
Ostrava - Muglinovská“ je ekologicky přijatelná a lze ji
doporučit
k realizaci na navržené lokalitě.

Oznámení bylo zpracováno: červenec 2006

Zpracovatel oznámení:

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

Selská 43, 736 01 Havířov
Tel/fax 596818570, 602749482
e-mail eproj@volny.cz
Spolupracovali:
TESO spol. s r.o.,Ostrava (zpracovatel rozptylové studie, 07/2006)

Podpis zpracovatele oznámení:

…….………………………….
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Situace širších vztahů, měřítko 1 : 10 000
Obchodní centrum Ostrava - Muglinovská
Přehledná situace, měřítko 1 : 1 000
Koordinační situace, měřítko 1 : 1 000
Situace vlastnických vztahů, měřítko 1 : 1 000
Mapa parcel, měřítko 1 : 1 000
Dle TECH INVEST Ostrava, a.s., 07/2006
Rozptylová studie č. E/1655/2006 Obchodní centrum Ostrava - Muglinovská, TESO, a.s.,
07/2006
Hluková studie Obchodní centrum Ostrava - Muglinovská, Ing.Jarmila Paciorková – EPRO,
07/2006
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