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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

BPEJ
HTÚ
CHKO
CHLÚ
CHOPAV
LAeq
KHS
MBC
MBK
MHD
MMO
MŽP
N
NA
NO2
NOX
NP

O
OA
OC
OP
OVAK
PM10
PM2,5
PP
PR
PUPFL

bonitovaná půdně ekologická
jednotka
hrubé terénní úpravy
chráněná krajinná oblast
chráněné ložiskové území
chráněná oblast přirozené
akumulace vod
ekvivalentní hladina hluku
Krajská hygienická stanice
místní biocentrum
místní biokoridor
městská hromadná doprava
Magistrát města Ostravy
Ministerstvo životního prostředí
nebezpečný (odpad)
nákladní automobil
oxid dusičitý
oxidy dusíku
nadzemní podlaží

RBK
SO
ÚPO
ÚSES
VKP
VZT
ZCHÚ
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ostatní (odpad)
osobní automobil
obchodní centrum
ochranné pásmo
Ostravské vodárny a kanalizace
částice prachu menší než 10 µm
částice prachu menší než 2,5 µm
přírodní památka
přírodní rezervace
pozemek určený k plnění funkce
lesa
regionální biocentrum
stavební objekt
územní plán Ostravy
územní systém ekologické
stability
významný krajinný prvek
vzduchotechnika
zvláště chráněné území
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A. Údaje o oznamovateli
Název oznamovatele:

ASKO Invest Tschechien s.r.o.

IČO:

285 38 757

Sídlo:

Nákupní 444/6, Praha 10 - Štěrboholy

Oprávněný zástupce oznamovatele:

Elke Schrickel, Roman Schanner

Zastupující na základě plné moci:
Název oznamovatele:

Delta Projektconsult s.r.o.

IČO:

255 43 717

Sídlo:

Komenského nám. 1342/7, 674 01 Třebíč

Oprávněný zástupce oznamovatele:

Erik Štefanovič, jednatel Delta Projektconsult, s.r.o.

Kontaktní osoba pro posuzovaný záměr:

Bc. Tomáš Endl, endl@delta-cz.com
tel.: +420 607 035 365

B. Údaje o záměru
B.I. Základní údaje
1.

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1:

Prodejna nábytku ASKO Ostrava
Stavba je posuzována podle Přílohy 1 (zákon č.100/2001 v platném znění), kategorie II,
k bodu:
10.6 Nové průmyslové zóny a záměry rozvoje průmyslových oblastí s rozlohou
nad 20 ha. Záměry rozvoje měst s rozlohou nad 5 ha. Výstavba skladových komplexů
s celkovou výměrou nad 10 000 m2 zastavěné plochy. Výstavba obchodních komplexů a
nákupních středisek s celkovou výměrou nad 6 000 m2 zastavěné plochy. Parkoviště nebo
garáže s kapacitou nad 500 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.
2. Kapacita (rozsah) záměru:
Předmětem záměru je vybudování nové prodejny nábytku ASKO.
Záměr sestává z objektu prodejny ASKO, který je navržen jako částečně dvoupodlažní - obchodní
plocha a zázemí bude realizováno ve dvou patrech, skladové plochy jsou v jednopodlažní části
objektu. Dále je součástí záměru vybudování parkoviště s 127 parkovacími místy. Zásobování je
navrženo ze zadní strany objektu.
Stavba bude mít obdélníkový půdorys, zastavěná plocha bude cca 6 390m2, výška atiky bude
10,5 m.
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Plánované kapacity:
15 490 m2 - celková rozloha lokality pro stavební záměr
6 390 m2 - zastavěná plocha objektu obchodního domu (nebo 58 x 117m)
9 281 m2 - užitná plocha objektu obchodního domu
6 300 m2 - zpevněné plochy – komunikace, parkoviště, chodniky
2 216 m2 - plochy zeleně na pozemku
2 NP - počet podlaží
max. 15 osob - počet pracovníků
cca 125 osobních automobilů, 2 nákladní automobily - počet parkovacích míst
cca 5 aut denně v pracovní dny - počet nákladních aut na zásobování
sortiment - nábytek a bytové doplňky
Objekt bude mít vlastní přípojku vodovodu, splaškové kanalizace, dešťové kanalizace, elektřiny
VN s vlastní trafostanicí a plynu.
3. Umístění záměru:
Posuzovaný záměr leží v Moravskoslezském kraji, ve městě Ostrava - Stará Plesná.
Zájmové území se nachází na ploše přilehlé ke stávajícímu hypermarketu Globus.
Nejbližší chráněné objekty se v okolí předmětné lokality nacházejí jihovýchodním směrem, kde
jsou budovy Stavební fakulty VŠB ve vzdálenosti 160 m a bytové domy na ul. O. Jeremiáše ve
vzdálenosti 180 m.
Kraj:

Moravskoslezský

Město:

Ostrava

Kat. území:

Stará Plesná (721689)

Dotčené parcely:

p.č.: 884/28; 884/70; 884/66; 884/64.
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Obrázek 1:

Situace širšího okolí

umístění záměru

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Jedná se o novou stavbu, která bude navazovat na stávající hypermarket Globus.
Předmětem záměru je výstavba objektu prodejny nábytku včetně parkoviště, obslužných
komunikací, vybudování potřebné infrastruktury (přípojky vodovodu, splaškové kanalizace,
dešťové kanalizace, elektřiny VN s vlastní trafostanicí a plynu) a terénních a sadových úprav.
Stavba si nevyžádá kácení vzrostlé zeleně, na lokalitě se vzrostlá zeleň nenachází. Stavba nebude
zasahovat do stávajícího lesního porostu (les Osošník). Součástí projektu je výsadba nové zeleně v
rámci vegetačních úprav. Návrh vegetačních úprav bude podrobně řešen v projektové
dokumentaci.
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Stavba bude napojena na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. Většina sítí technické
infrastruktury je v blízkosti stavby. Pokrytí potřebného příkonu pro zabezpečení el. energie bude
zajištěno napojením na rozvody ČEZ.
Objekt prodejny ASKO bude dvoupodlažní, v části objektu bude sklad a administrativní část.
Celkově bude mít celý objekt plochu 6 390 m2. Součástí záměru je vybudování 125 nových
parkovacích míst pro osobní automobily a 2 pro nákladní automobily. Celkově je záměr plánován
na lokalitě, která má rozlohu cca 15 490 m2.
Územní plán:
Základním územně plánovacím dokumentem pro zpracování projektové přípravy navrhované
stavby je schválený územní plán. Dle územního plánu Ostravy (dále jen "ÚPO") se dotčená
lokalita nachází v ploše "Občanské využití", "Plochy pozemních komunikací" a "Plocha zastavěná
stabilizovaná". Části dotčených pozemků leží v plochách vymezených pro veřejně prospěšné
stavby DK 160 (výstavba tramvajové trati na ulici 17. listopadu a Průběžné v úseku OpavskáGlobus vč. přestupního uzlu Opavská a vyvolané přestavby tělesa komunikací) a veřejně
prospěšné stavby E3/0085 (distribuční trafostanice Pustkovec).
ÚPO stanovuje v textové části v oddíle "3.8.3 Prostorová regulace v plochách zastavěných
stabilizovaných" podmínky: v plochách zastavěných stabilizovaných musí veškeré nově
realizované stavby, přístavby a nástavby respektovat stavební čáry, výšky, měřítka a
architektonická řešení uplatněná u okolní zástavby a svým řešením na ně navázat a vhodně je
doplňovat. V uliční zástavbě musí být veškeré nově realizované stavby navrženy a realizovány ve
stavebních čarách, daných rovinami fasád navazujících staveb. Tato podmínka platí, i když
stavební pozemek přímo nesousedí se zastavěným pozemkem. Výška nově navržené zástavby
musí navazovat na výšku sousední zástavby, případně s citlivým rozdílem do max ± 1,5m. Nová
zástavba bude citlivě navazovat na stávající zástavbu (myšleno objemově, měřítkem a
architektonickými detaily).
Plochy Občanského vybavení slouží občanskému vybavení v samostatných objektech nebo k
tomuto účelu vymezených areálech. Zástavba tohoto funkčního využití je charakteristická objekty
velkého objemu s použitím výrazných architektonických a kompozičních prostředků. Veškeré
nové stavby musí svým objemovým a výrazovým řešením odpovídat charakteru zástavby
převládající funkce a musí ji vhodně doplňovat, nikoliv ji narušovat nebo negativně ovlivňovat
svým provozem.
Hlavní využití:
-

budovy, zařízení a plochy sloužící k zajištění potřeb obyvatel širšího území (např.
velkoplošné obchody a služby, administrativa, úřady, soudy, kulturní, sportovní,
společenská a církevní zařízení, stravování, ubytování, vědeckotechnologická zařízení,
výpravní budovy, nádrží, areály integrovaného záchranného systému, sociální zařízení domovy důchodců, charitativní zařízení apod.).

Informace o přípustném využití, podmíněně přípustném a nepřípustném využití jsou uvedeny v
Příloze 1.
Plochy pozemních komunikací (včetně tramvajového pásu) primárně slouží silniční, případně
sloučené tramvajové a silniční dopravě.
Hlavní využití:
-

plochy a zařízení pro silniční a tramvajovou dopravu (např. plochy komunikací s
tramvajovou tratí, zařízení pro zajištění provozu, navazující plochy - zpevněné i zatravěné
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svahy silničních těles a ploch křižovatek, pěší komunikace, plochy zastávek a zálivů,
cyklostezsky).
Informace o přípustném využití, podmíněně přípustném a nepřípustném využití jsou uvedeny v
Příloze 1.
Dle Územního plánu zóny Plesná jsou pozemky součástí plochy s funkčním využitím "Vzrostlá a
rozptýlená zeleň" a "Lehký průmysl".
Možnost kumulace s jinými záměry – tento záměr doplňuje vybavenost daného území, v blízkosti
se nachází společensko-obchodní komplex Globus. Charakter území se nemění. Kumulativní efekt
může mít pouze navýšení dopravy, ale s ohledem na parametry a kapacity stávajících i navržených
komunikací nehrozí dopravní problémy. Hluková i rozptylová studie prokázaly, že zhoršení
hlukové a imisní situace bude i se zohledněním okolních aktivit v území málo významné (období
výstavby) až nevýznamné (období provozu) a celkově akceptovatelné.
5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant
a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr , resp. odmítnutí
Záměrem investora je vybudování nové prodejny ASKO, jedná se o prodej nábytku a bytových
doplňků. Záměr se nachází v katastrálním území Stará Plesná. Lokalita navržena pro stavbu
prodejny je ve vlastnictví Statutárního města Ostrava a společnosti Praha West Investment k.s..
Umístění záměru, soulad s územním plánem
Území určené pro realizaci záměru se nachází na severozápadním okraji města Ostrava u
stávajícího obchodního komplexu Globus v Ostravě Plesné, na pozemcích v katastrálním území
Stará Plesná. Dotčená lokalita se nachází mezi ulicemi Spojovací a Průběžná. Na severu je lokalita
od zástavby Plesné oddělena rozsáhlým lesním porostem (les Osošník), na jihovýchodě je lokalita
od stávající zástavby oddělena ulicí Průběžnou a zároveň točnou autobusů MHD. Jižně až
jihozápadně od dotčené lokality se nachází ulice Opavská.
Dle vyjádření Magistrátu města Ostrava (Příloha 1) je (dle platného Územního plánu Ostravy)
plánovaný záměr plánován z většiny na ploše vedené jako "Občanské vybavení" a svým
charakterem spadá mezi Hlavní využití těchto ploch.
Ochranná pásma
Lokalitou, na které bude záměr umístěn neprochází žádná ochranná pásma.
Dotčené parcely zasahují do ochranného pásma lesa - jedná se o lesní porost Osošník severně od
záměru. Dotčená lokalita se nachází cca 30 m od tohoto lesa, pro pozemky určené k plnění funkce
lesa je stanoveno ochranné pásmo v šířce 50 m.
Na okrajích dotčených parcel se nachází plochy vymezené pro veřejně prospěšné stavby
(vymezeno ÚPO). Jedná se o DK 160 (výstavba tramvajové trati na ulici 17. listopadu a Průběžné
v úseku Opavská-Globus vč. přestupního uzlu Opavská a vyvolané přestavby tělesa komunikací) a
E3/0085 (distribuční trafostanice Pustkovec). Dle sdělení investora nebude plánovaný záměr ve
střetu s trasou / plochou veřejně prospěšných staveb.
Přehled zvažovaných variant
Posuzovaný záměr je navržen v jedné aktivní variantě, která je dána především prostorovým
umístěním a přirozeně navazuje na stávající objekty.
Alternativou k navržené variantě je varianta nulová, tzn. ponechání stávajícího stavu.
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Projekt je navržen tak, aby vyhovoval nejen technickému řešení, účelu a kapacitě lokality, ale i
požadavkům ochrany životního prostředí.
6. Popis technického a technologického řešení záměru
Řešení stavby záměru ASKO se skládá z následujících stavebních objektů a provozních souborů:
Základní členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení:
SO 01 Příprava území, hrubé terénní úpravy (HTÚ)
SO 02 Obchodní dům ASKO Ostrava
SO 03 Areálová komunikace
SO 04 Chodníky
SO 05 Kanalizace splašková
SO 06 Kanalizace dešťová (vč. retenční nádrže)
SO 09 Přípojka vodovodu
SO 10 Přípojka plynu
SO 11 Přípojka VN
SO 12 Venkovní osvětlení
SO 13 Sadové úpravy
SO 14 Nádrž SHZ
Provozní soubory
PS 101 Trafostanice
PS 102 Stabilní hasicí zařízení (SHZ)
PS 103 Zařízení pro odvod tepla a kouře (ZOTK)
SO 01 – Příprava území, hrubé terénní úpravy
Záměr si nevyžádá žádné demoliční práce. Budou provedeny zemní práce a terénní úpravy,
sejmutí svrchních vrstev půdy a srovnání pláně v místech výstavby.
Na lokalitě se nenacházejí žádné stromy, kácení tedy nebude probíhat.
SO 02 – Obchodní dům
Jedná se o halovou stavbu obdélníkového půdorysu o rozměrech cca 58 x 117 m. Výška atiky
bude 10,5 m. Na základě výsledků hydrogeologického průzkumu bude objekt založen na pilotách.
Nosná konstrukce je tvořena prefabrikovaným betonovým skeletem. Strop nad 1. NP je navržen z
prefabrikovaných betonových panelů. Na střešních železobetonových vaznících jsou uloženy
trapézové plechy s izolačními vrstvami. Obvodový plášť je tvořen sendvičovými panely s
povrchovou úpravou lakováním. Výplně otvorů jsou tvořeny nosnými profily z hliníku.
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Tvarové řešení nové prodejny svým umístěním prostorově respektuje sužující se zájmové území
směrem k jihovýchodu a navazuje na jihovýchodní část objektu obchodně-společenského centra
Globus.
Dispoziční řešení - objekt prodejny je v zásadě členěn na dvě části. V jedné polovině je
dvoupodlažní prodejní plocha, ve druhé části je jednopodlažní skladová část s vestavěným
dvojpodlažním zázemím a zásobovací rampou. Celková prodejní plocha je cca 6 000 m2. Je zde
uvažováno s max. 15 zaměstnanci. Otevírací doba prodejny bude celotýdenní, pondělí až neděle
10:00 h až 21:00 hod.
U prodejny ASKO budou vybudována nová parkoviště o kapacitě 125 + 2 parkovací místa.
Hlavní vstup do prodejny je v jihozápadní obvodové stěně, směrem k hlavnímu parkovišti.
Vzduchotechnika (VZT) - větrání objektu je uvažováno jako nízkotlaký vzduchotechnický systém.
Místní odsávání a odvětrání bude použito při větrání méně důležitých místností s vývinem pachů a
škodlivin (WC, sociální zázemí). Celkové větrání bude použito v místnostech, které nemají
možnost přirozeného větrání okny. Pro větrání byla navržena kompaktní VZT jednotka s
rekuperací tepla – s rotačním rekuperátorem a směšovací komorou včetně teplovodního dohřevu a
přímého výparníku. Jednotka je určena pro přívod a odvod vzduchu, včetně směšování v
libovolném poměru – při mrazech s max. 15 % podílem venkovního vzduchu. Systém větrání je v
celém objektu navržen jako nízkotlaký. To znamená, že upravený vzduch se dopravuje sítí
vzduchovodů z ocelového pozinkovaného plechu a distribuce vzduchu je zajišťována ve větraných
místnostech pomocí koncových distribučních elementů.
Chlazení - v objektu je navrženo chlazení prodejní plochy. VZT jednotka obsahuje zónový modul
obsahující 2x přímý výparník 2x34 kW. Dále je v objektu chlazení kanceláří – multisplit a
chlazení serveru. Zařízení je navrženo v souladu s nařízením vlády 148/2006 Sb. o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Osazením chladiče budou splněny požadavky uvedené
v nařízení vlády 148/2006 Sb §11.
Záložní zdroj - v objektu prodejny je navrženo stabilní hasící zařízení, které vyžaduje trvalou
dodávku elektrické energie. Z toho důvodu bude pro hasící zařízení v samostatné strojovně uvnitř
objektu nainstalován dieselagregát náhradního zdroje elektrické energie.
SO 03 – Areálová komunikace, SO 04 – Chodníky
Pro objekt prodejny budou vytvořeny komunikace a zpevněné plochy pro zajištění obsluhy a
přístup pro zákazníky, zaměstnance i zásobování. Objekt prodejny ASKO je umístěn v sousedství
hypermarketu Globus. Dopravně se napojuje na místní komunikace a areálové komunikace
hypermarketu.
Celkově budou vytvořeny nové parkovací plochy ve 3 oblastech:
-

parkovací plocha na jihozápadní straně budovy;

-

parkovací plocha na jihovýchodní straně areálu;

-

parkovací plocha na severovýchodní straně budovy.

Parkovací plochy budou vzájemně propojeny. Bude se jednat o systém kolmých stání.
Zásobovací rampa prodejny je umístěna v severním rohu objektu, směrem k ul. Spojovací.
Zásobovací část bude dopravně napojena na areálovou komunikaci hypermarketu Globus
situovanou mezi hypermarketem a navrhovaným objektem.
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Dopravní napojení je navrženo ze stávajícího napojení již fungujícího komplexu Globus. Pro
příjezd osobních automobilů budou vybudovány 2 napojení v rámci areálové komunikace Globusu
a jeden jednosměrný výjezd na ul.Průběžná (v jižní části zájmového území).
Pro přístup do nového objektu bude podél jihozápadní fasády vytvořen nový chodník. Od hlavního
vchodu bude chodník veden dál podél jihovýchodní a severovýchodní fasády směrem do
zásobovacího dvora.
Dnešní chodník v jihovýchodním rohu hypermarketu Globus bude přesunut blíž k ulici Spojovací.
SO 09 – Přípojka vodovodu (vč. hydrantů) - pro zajištění odběru pitné a požární vody pro areál
bude provedena vodovodní přípojka pravděpodobně typu DN 100. Napojení na veřejný vodovod
je stávající – jedná se o přípojku pro areál GLOBUSU. Vodovod je ve správě společnosti Praha
West Investment k.s.
SO 05 – Kanalizace splašková - splašková voda bude odváděna do oddílné splaškové areálové
kanalizace, která je ve správě Praha West Investment k.s.. Odváděny budou pouze běžné
splaškové vody.
SO 06 – Kanalizace dešťová - dešťové vody z parkoviště a střechy budovy budou svedeny přes
novou retenční nádrž do systému dešťové kanalizace ve správě Praha West Investment k.s. , která
je dále napojena na systém ve správě Ostravské vodárny a kanalizace a.s..
Množství odváděných vod ze střechy bude max. cca 82 l/s, ze zpevněných ploch cca 70 l/s.
Celkem se bude jednat o cca 152 l/s, tj. cca 13 133 m3/den.
Odtok dešťové vody bude regulován podzemní retenční nádrží.
SO 10 Přípojka plynu – objekt bude připojen novou STL plynovodní přípojkou na stávající
areálový plynovod (v severozápadní části zájmového území). Vlastníkem plynovodu je Praha
West Investment k.s. a je napojen na distribuční soustavu firmy RWE GasNet, s.r.o..
SO 11 – Přípojka VN - bude realizováno napojení na rozvody ČEZ Distribuce.
SO 12 – Venkovní osvětlení - budoucí komunikace budou osazeny veřejným osvětlením, intenzita
osvětlení bude odpovídat zatřídění dané komunikace. Lampy veřejného osvětlení budou napojeny
na rozvody objektu ASKO.
SO 13 – Sadové úpravy
V rámci terénních a sadových úprav bude provedeno zatravnění nezpevněných ploch. Zároveň
bude na vhodných plochách provedena výsadba zeleně, tzn. na plochách ucelených ostrůvků
zeleně v prostoru příjezdu k parkovacím plochám a na zpevněných parkovacích plochách.
Konečné sadové úpravy budou definitivně řešeny v dalším stupni projektové dokumentace, v této
fázi přípravy je možno konstatovat, že areál bude podle možnosti ozeleněn, bude nutno brát ohled
na zachování bezpečnosti dopravy, kdy zeleň nesmí bránit ve výhledu vozidlům pojíždějícím po
parkovišti a přípojných komunikacích. Projekt zeleně bude konzultován s orgánem ochrany
přírody.
SO 14 – Nádrž SHZ
Nádrž bude pravděpodobně umístěna pod parkovištěm v jihozápadní části areálu. Definitivní
řešení bude upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace.
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PS 101 – Trafostanice
Trafostanice bude umístěna uvnitř objektu prodejny ASKO. Definitivní řešení bude upřesněno v
dalším stupni projektové dokumentace.
Bezpečnost při užívání stavby
Při užívání stavby budou respektovány všechny normy, vyhlášky a nařízení, které se k provozu
zařízení tohoto druhu vztahují.
Stav plochy určené k výstavbě záměru ASKO Ostrava je znázorněn na obrázcích 2 a 3.
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Obrázek 2:

Koordinační situační výkres záměru ASKO
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Obrázek 3:

Pohledy na lokalitu určenou k realizaci záměru

umístění záměru

15

Prodejna nábytku ASKO Ostrava
Oznámení EIA

Chtělo by to nějaký popisek k těm fotkám, např.: Pohled z lokality výstavby na JV stranu OC
Globus
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Další činnosti při výstavbě a provozu záměru
Ochrana ovzduší
K omezení prašnosti bude dle možností harmonogramu stavby upřednostněno provádění
skrývky zemin, zakládání stavby a další zemní práce mimo suché letní období.
Při pracích v suchých obdobích budou důsledně prováděno zkrápění povrchu staveniště,
zejména částí s pojezdem mechanizace.
Dle možností v rámci staveniště bude minimalizována plocha nechráněného prašného povrchu.
Výstavba bude provedena se zřetelem na maximální možné zkrácení délky venkovních prací,
které brání zahájení biologické rekultivace území.
Při transportu přepravovaných stavebních materiálů a surovin, jež vykazují sklony k prášení,
budou vozidla řádně zakrytá (zaplachtována).
Výše uvedená opatření jsou součástí projektové dokumentace pro stavební povolení.
Ochrana vod a horninového prostředí
Při výstavbě bude eliminováno odstavení techniky mimo zpevněné plochy a zamezeno
případnému havarijnímu znečištění (splachy).
V provozním a havarijním řádu parkoviště bude stanoven postup řešení případných větších
úniků ropných látek, který minimalizuje riziko znečištění toku.
Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, budou v dokonalém
technickém stavu, bude prováděna pravidelná kontrola zejména z hlediska možných úkapů
ropných látek.
V dalším stupni projektové dokumentace budou specifikována místa, na kterých bude
docházet k očistě vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace ze staveniště.
Ochrana fauny, flóry a ekosystémů
V průběhu výstavby budou zvoleny co nejkratší pojezdy po nezpevněných plochách a stavební
materiál bude ukládán na zpevněných plochách, aby bylo minimalizováno narušení
vegetačního pokryvu.
Po ukončení stavebních prací, které budou zasahovat do nezpevněných ploch, bude zajištěno
opětovné ozelenění (výsadba trávníků).
U dřevin které se nacházejí v bezprostředním okolí staveniště a nebudou káceny, budou
dodrženy postupy dle normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině nebo
následující zásady:
o ochrana kořenového prostoru oplocením - ochranný plot (v půdorysu optimálně
osmiúhelník bude chránit minimálně celý prostor vymezený okapovou linií koruny,
zvětšený o 1,5 m, u sloupovitých forem až o 5 m – dle taxonu a stáří stromu);
o ochrana při navážkách a odkopávkách v kořenovém prostoru – bude-li odkopávkou nebo
navážkou zasažena kořenová zóna do 30 % plochy, mohou zasáhnout úpravy terénu až
k okapové linii. Bude-li zasažena kořenová zóna nad 30 % plochy, může být provedena
odkopávka nebo navážka maximálně k hranici chráněného kořenového prostoru.
Vzhledem k vybudování nových parkovacích míst bude výsadba zeleně v souladu s obecnými
zásadami pro umisťování stromů v parkovištích (1 strom na každých 5 parkovacích míst,
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oddělení od parkovacích míst zvýšeným obrubníkem) nebo pokyny příslušného orgánu
ochrany přírody.
7. Předpokládaný termín zahájení a dokončení realizace záměru
Zahájení

2. polovina roku 2017

Doba výstavby

9 měsíců

Zahájení plného provozu

1. polovina roku 2018

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj

Moravskoslezský

Příslušná obec s rozšířenou působností

Ostrava

Obec

Ostrava - Stará Plesná

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §9a odst. 3 a správních orgánů, které budou tato
rozhodnutí vydávat
V souvislosti s přípravou záměru bude nutno požádat zejména o vydání následujících rozhodnutí:
Magistrát města Ostravy
•

územní rozhodnutí a stavební povolení dle zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění

•

splašková a dešťová kanalizace - povolení k nakládání s vodami dle § 8 odst. 1 písm. a)
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách

•

vyjádření příslušného orgánu státní správy lesů - Úřad městského obvodu Plesná, k možnému
zásahu do ochranného pásma lesa (lesní pozemek Osošník, parcela 860/1, výměra 176 806 m2)

B.II. Údaje o vstupech
1. Půda
Záměr bude situován na pozemcích p.č.: 884/28, 884/70, 884/66, 884/64v k.ú. Stará Plesná.
Tabulka 1:

Přehled dotčených pozemků

Vlastník
Praha West
Investment k.s.
St. město Ostrava

Parcela č.
884/28
884/70
884/66
884/64

Způsob využití
neplodná půda
neplodná půda
zeleň
jiná plocha

Druh pozemku
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

Výměra (m2)
10 779
5 706
466
377

Pozemky nemají stanovené BPEJ, jedná se o ostatní plochy.
Realizací záměru dojde k nárůstu zpevněných ploch, ale nebude vyžadován žádný zábor
zemědělské nebo lesní půdy.
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V současné době jsou plochy záměru nezpevněné. Dojde zde k odstranění zemního materiálu (do
hloubky cca 20 cm), se kterým bude nakládáno podle pokynu příslušného stavebního úřadu,
případně pro následné rekultivační úpravy v okolí záměru.

2. Voda
Období výstavby
Zásobování vodou při stavbě bude řešeno přípojkou z veřejné vodovodní sítě, popř. z areálových
rozvodů obchodního centra Globus s podružným vodoměrem. Na staveništi bude technologická
voda spotřebována především na ošetřování betonu při jeho tuhnutí, omývání nářadí a strojů,
případně pro ostřik kol vozidel, vyjíždějících ze stavby. V suchém prašném období pak zejména
ke zkrápění povrchu pro zamezení prašnosti. Celkové množství pitné vody bude záviset na počtu
pracovníků stavby, velikosti a vybavení sociálního zázemí. Normovaná spotřeba vody na jednoho
pracovníka pro požívání je 5 l/osobu/směnu a pro osobní hygienu 120 l/osobu/směnu (pro prašný a
špinavý provoz).
Období provozu
Pro zajištění odběru pitné a požární vody pro areál bude provedena vodovodní přípojka
pravděpodobně typu DN 100. Napojení na veřejný vodovod je stávající – jedná se o přípojku pro
areál GLOBUSU. Vodovod je ve správě společnosti Praha West Investment k.s. a je napojen na
distribuční síť Severomoravských vodovodů a kanalizací a.s..
Voda bude odebírána z areálové vodovodní sítě, která je napojena na veřejnou distribuční síť.
Předpoklad spotřeby vody je provozně ověřen z jiných velikostně odpovídajících areálů
provozovaných v ČR a je stanoven následovně:
počet pracovníků

15 osob

denní potřeba vody

60 l/os.den

denní potřeba vody

3 l/návštěvníka

průměrná roční potřeba vody

cca Qr= 300 m3/rok

Maximální odběr vody pro požární potřebu bude 3,5 l/s
Plánovaný odběr pitné vody bude projednán s provozovatelem vodovodního řadu.
3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Požadavky na vstupní suroviny
Období výstavby
Období výstavby prodejny ASKO bude vyžadovat potřebu stavebních surovin a stavebních dílců,
jejichž množství není v současné době přesně stanoveno. Stavební suroviny jako kamenivo,
štěrkopísek, betonové směsi, obalované živičné směsi apod. budou spotřebovány především na
základy a spodní části objektu a výstavbu venkovních zpevněných ploch apod. V celém objemu se
bude jednat o jednorázovou potřebu, všechny stavební suroviny a stavební dílce budou dovezeny z
okolních výroben, případně těžebních prostorů a budou zabudovány na místě výstavby.
Vrchní stavba objektu prodejny nábytku bude prováděna převážně montážním způsobem z
dovezených stavebních dílců.
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Období provozu
Nový objekt prodejny nábytku ASKO je navržen pouze za účelem skladování a prodeje výrobků
nábytkářského sortimentu. Z těchto důvodů nebude provozování objektu ASKO vyžadovat žádné
nároky na vstupní suroviny nebo materiály čerpané z přírodních zdrojů.
Elektrická energie
Období výstavby
Pro období výstavby záměru ASKO nejsou odběry elektrické energie specifikovány. Je
předpokládáno, že pro toto přechodné období bude potřebné množství elektrické energie
odebíráno ze zřízené staveništní přípojky, s vlastním měřením po dobu výstavby podružným
elektroměrem.
Období provozu
Požadavky na odběr elektrické energie budou poměrně nízké, jejich přehled je uveden v tabulce 2
(v objektu prodejny nábytku nebudou instalována žádná technologická ani výrobní zařízení).
Tabulka 2:

Tabulka energetické bilance

osvětlení
zásuvky PC35
zásuvky ostatní
zásuvky nabíjení vozíků
venkovní osvětlení
ZOTK
vrata, dveře, turnikety
ZTI
VZT
ÚT
chlazení
výtah
SHZ
odvětrání CHÚC
SLP
rezerva
celkem

Pi (kW)
133
35
132
20
6
127
14
3,7
21,6
2,8
25
28
5
0,4
10
30
593,6

soudobost (-)
0,9
0,6
0,4
0,8
1,0
0,3
0,5
0,8
0,8
0,8
0,9
1,0
1
1
0,8
1
-

Ps (kW)
119,8
21
52,8
16
6
44
7
3
17,3
2,2
22,5
28
5
0,4
8
30
383,0

Předpokládaná roční spotřeba el.energie : 338,60 kW x 0,7 x 12 hod x 320 dní = 908,00 MWh
Plánovaný odběr bude projednán s provozovatelem distribuční sítě elektrické energie.
Zásobování elektrickou energií
Požadovaný příkon elektrické energie bude pro nový objekt prodejny ASKO zajišťován z nově
navržené transformační stanice, která bude napojena na stávající kabelové vedení VN 22 kV.
Transformační stanice bude umístěna v samostatné strojovně uvnitř objektu prodejny ASKO a
bude osazena jedním transformátorem 22/0,4 kV o výkonu 630 kW. V samostatné rozvodně bude
umístěn hlavní rozvaděč NN s vývody pro osvětlení, zásuvkové obvody a další zařízení spotřebičů
v objektu prodejny nábytku.
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Náhradní zdroj
V objektu prodejny je navrženo stabilní hasící zařízení, které vyžaduje trvalou dodávku elektrické
energie. Z toho důvodu bude pro hasící zařízení v samostatné strojovně uvnitř objektu
nainstalován dieselagregát náhradního zdroje elektrické energie.
Energetická bilance dieselagregátu pro požárně bezpečnostní zařízení a pro zařízení v případě
výpadku el.energie:
Celkem (požár) Pi = 127,31 kW Ps = 112,50 kW
Energetická bilance náhradní bateriový zdroj UPS pro požárně bezpečnostní zařízení a pro
zařízení v případě výpadku el.energie :
Celkem Pi = 36,00 kW Ps = 20,40 kW
Požadavky na paliva
Období výstavby
Pro období výstavby záměru ASKO není s žádnou spotřebou paliv uvažováno.
Období provozu
Celková bilance potřeby tepla pro provozování záměru ASKO je stanovena následovně a bude v
celém rozsahu zajišťována kotlem na zemní plyn.
Maximální hodinová spotřeba plynu bude cca 27m3/hod.
Maximální roční spotřeba zemního plynu bude 26.000 m3/rok.
4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Záměr ovlivní automobilový provoz na veřejných komunikacích okolí posuzované stavby. Jedná
se o provoz na ul. Opavská (I/11) a ul. Průběžná (MK II.tř.). Předpokládané dopravní zatížení na
těchto komunikacích bylo vypočteno z výsledků sčítání dopravy, které každoročně provádí
Ostravské komunikace a.s. Provozní doba OC GLOBUS je 08 – 21 hodin.
Obrázek 4:

Komunikace v okolí záměru
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Obrázek 5:

Průměrné celoroční intenzity dopravy, rok 2015, 05 – 21 hodin

Intenzity dopravy jsou v dané lokalitě za poslední 3 roky poměrně stabilizované a změny jsou
minimální. Výsledky sčítání v posledních 3 letech jsou uvedeny v následující tabulce (převzato z
„Informace o dopravě v Ostravě“, Odbor dopravy MMO, 2013, 2014 a 2015). Stávající doprava
v souvislosti s provozem OC GLOBUS je již zahrnuta ve sčítání.
Tabulka 3:

Intenzity dopravy v letech 2013 – 2015

Komunikace

2013

2014

2015

Opavská, směr Ostrava

20 475

17 879

19 097

Opavská, směr Opava

15 300

14 911

15 314

Průběžná

9 141

9 154

9 481

K. Svobody

2 253

2 259

2 320

V současné době je v souvislosti s výstavbou silnice „Prodloužená Rudná“ uzavřena silnice I/11
v úseku Průběžná – Karla Svobody. Objížďka je vedena po ul. Průběžná, Spojovací a K. Svobody.
Uzávěrka silnice I/11 je plánována, dle údajů Odboru dopravy MMO do konce května 2017.
Vzhledem ke skutečnosti, že stavba objektu ASKO má začít až koncem roku 2017, tedy po
znovuuvedení úseku I/11 do provozu, je při vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí
počítáno s plným provozem na tomto úseku I/11.
V uvedené intenzitě dopravy na okolních komunikacích je obsažena také doprava spojená se
stávajícím provozem OC GLOBUS. V současné době je u OC Globus k dispozici 710 stání pro
zákazníky a v prostoru provozní plochy je parkoviště 62 stání pro zaměstnance. Celkový počet
parkovacích stání je 772 stání. Obměna vozidel na tomto parkovišti je přibližně čtyřnásobná
v denní době (provozní doba OC Globus je 8 – 21 hod). K čerpací stanici pohonných hmot přijede
průměrně denně přibližně 100 vozidel. V současné době přijede a odjede z areálu obchodního
centra za den průměrně 20 dodávek, 10 NA zásobování a 5000 osobních automobilů. Dělení
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dopravního proudu na okružní křižovatce na ul. Průběžná je 80 % k ul. Opavská a 20 % na ul.
Průběžná. Na ul. Opavská se předpokládá dělení 20 % ve směru Opava a 80 % ve směru Ostrava.
V období výstavby záměru přistoupí ke stávajícím liniovým zdrojům doprava výkopových
zemin, stavebních materiálů a technologických komponentů, jejímž zdrojem a cílem bude místo
výstavby. Pro účely výpočtu se předpokládá, že pro dopravní obsluhu staveniště bude využit
stávající zásobovací vjezd z ul. Spojovací. Předpokládaný počet jízd NA se pro fázi výstavby
předpokládá 40 denně v denní době. Dále se předpokládá počet jízd osobních a dodávkových
automobilů v souvislosti s dopravní obsluhou stavby ve výši 20 denně, v denní době.
V období provozu prodejny nábytku ASKO se na stávajících komunikacích projeví vliv provozu
navrženého nového parkoviště o kapacitě 127 parkovacích stání. Provoz v prodejně ASKO bude
rovněž pouze v denní době, předpokládá se trojnásobná obměna všech parkovacích stání denně.
Nákladní doprava v souvislosti s provozem bude činit 2 nákladní a 20 dodávkových automobilů
denně v denní době.
Intenzity dopravy na dotčených komunikacích bez realizace záměru, při jeho výstavbě a při
následném provozu záměru dokumentuje následující tabulka. Údaje jsou platné pro rok 2017, ve
kterém se očekává případná výstavba a dokončení záměru.
Tabulka 4:

Průměrné denní intenzity dopravy
stav bez realizace
osobní
nákladní

výstavba
osobní
nákladní

stav s realizací
osobní
nákladní

I/11 směr Opava

13668

2321

13678

2331

13814

2325

I/11 směr Ostrava

17044

2893

17054

2923

17620

2897

Průběžná

8462

1436

8462

1436

8632

1436

Průběžná směr I/11

8462

1436

8482

1476

9184

1506

parkoviště Globus

2840

5000

-

5000

-

parkoviště ASKO

-

-

-

-

852

-

komunikace

V období výstavby způsobí realizace záměru zvýšení denní intenzity dopravy na okolních
komunikacích nejvýše o 0,2 % osobních vozidel, u nákladní dopravy bude toto navýšení max.
2,8 %. Největší příspěvek zatížení nastane na ulici Průběžná v úseku od ASKO po silnici I/11.
V období provozu je očekáván příspěvek záměru k denním intenzitám dopravy ve výši maximálně
8,5 % u osobních a 4,9 % nákladních vozidel. Tento největší relativní nárůst nastane na ulici
Průběžná v úseku od ASKO po silnici I/11. Méně významně vzroste intenzita osobní dopravy také
na ulici I/11 ve směru k Ostravě (cca 3,4 % současné hodnoty). V jiných úsecích okolních
komunikací bude dopravní přitížení provozem záměru zanedbatelné.
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B.III. Údaje o výstupech
1.

Ovzduší

Období výstavby
Emise při výstavbě budou tvořeny prachem ze staveniště a výfukovými plyny ze stavební
mechanizace. Z hlediska imisních dopadů bude kritickým obdobím skrývka zemin a zemní práce.
V tomto období bude docházet k největšímu vývinu prašnosti a na lokalitě bude působit větší
počet mechanizmů. Délka etapy s potenciálně významnou prašností bude cca 1-2 měsíce.
Následné období výstavby bude z hlediska emisí a imisních dopadů nevýznamné.
Emise prachu do ovzduší lze při dodržení obvyklých zásad pro snižování úletu částic na stavbách
omezit na bezproblémovou úroveň z hlediska ochrany ovzduší a vlivů na obyvatelstvo. Velikost
emisí bude záviset především na důslednosti kontroly prašnosti v suchých obdobích a provádění
opatření pro její snižování (kropení a očista vozidel opouštějících staveniště, krytí nákladového
prostoru). Důslednost provádění protiprašných opatření a klimatické podmínky v období výstavby
budou společně ovlivňovat emise do ovzduší až řádově.
Stacionární spalovací ani technologické zdroje nebudou v období výstavby součástí záměru.
Plošným zdrojem bude v této etapě realizace záměru celá plocha budoucího staveniště. Bude
docházet k emisím z dopravy (především resuspenze, výfukové emise budou relativně
nevýznamné), stavebních mechanizmů a větrné eroze povrchu deponií a zemin bez vegetace.
Potenciálně významný vliv na kvalitu ovzduší v okolí stavby mohou mít emise suspendovaných
částic. Hlavním zdrojem emisí suspendovaných částic PM10 a PM2,5 v období výstavby bude úlet
fugitivních emisí resuspendovaných částic z plochy staveniště, a to jak stavebními mechanizmy a
nákladními auty, tak i vlivem povětrnostních podmínek.
Očekávané emise z pojezdu techniky po povrchu staveniště jsou vyčísleny v následující tabulce.
Tabulka 5:

Emise do ovzduší při výstavbě
Pojezd techniky
0.084

hmotnostní tok PM10

hmotnostní tok PM25

Resuspenze vlivem
povětrnostních podmínek
0.041

Celkové emise
0.125

Jednotka
g/s
kg/den

3.6

1.8

5.4

109
0.008

53
0.0061

162
0.0145

0.3

0.3

0.6

kg/den

10.4

7.9

18.8

kg/měsíc

kg/měsíc
g/s

Výše uvedené hmotnostní toky do ovzduší reprezentují situaci bez provádění protiprašných
opatření. Dle platných metodik, např. U.S. EPA AP 42, lze při důsledném provádění těchto
opatření počítat s redukcí vypočtených emisí, a tedy i imisních příspěvků, o cca 50%.
Liniovými zdroji znečišťování ovzduší budou komunikace používané pro přepravu stavebních
materiálů - ulice Průběžná a komunikace I/11. Očekávané intenzity automobilové dopravy na
těchto komunikacích jsou uvedeny v kapitole B.II.4.
Podrobnosti o výpočtu emisí jsou obsahem přiložené rozptylové studie.
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Období provozu
Bodové zdroje nebudou provozovány. K vytápění nového objektu bude využita přípojka na
stávající horkovod.
Novým plošným zdrojem bude parkoviště navrženého obchodního domu ASKO s celkem 127
novými parkovacími místy. Očekávaná intenzita dopravy je dokumentována v kapitole B.II.4. V
prostoru parkoviště budou emitovány jednak polutanty obsažené ve výfukových plynech
automobilů (zejména NOx a suspendované částice, v zanedbatelné míře také polycyklické
aromatické uhlovodíky), jednak bude docházet k resuspenzi částic z jeho povrchu. Množství emisí
z nového parkoviště je vypočteno v následující tabulce.
Tabulka 6:

Vypočtené emise z parkoviště ASKO po realizaci záměru

hmotnostní
tok

NOx

NO2

PM10

PM2,5

B(a)P

Jednotka

5,6

0,7

9,9

2,7

0,09 mg/h

g/h (maximum)

12,3

1,5

21,7

5,8

0,20 g/rok

kg/rok (průměr)

Liniové zdroje po realizaci záměru zůstanou stejné jako v současnosti, dojde pouze k mírnému
zvýšení intenzit dopravy spojenému s provozem nového parkoviště ASKO. Očekávané intenzity
dopravy na dotčených komunikacích v období provozu záměru jsou vyčísleny v kapitole B.II.4.
Podrobnosti o výpočtu emisí jsou obsahem přiložené rozptylové studie.
Součástí projektu je dieselový záložní zdroj, jehož výkon bude upřesnen v průběhu další přípavy
záměru. Na základě analogie s obdobnými záměry (např. "ASKO Havířov") lze očekávat tepelný
příkon tohoto zdroje okolo 600 kW. Bude sloužit k záloze pro případ výpadku zásobování
elektrickou energií. Při běžném provozu záměru budou emise do ovzduší z tohoto záložního
zdroje nulové. Není proto zahrnut do vyčíslení emisí v předkládaném oznámení. Emise z
dieselagregátu budou vyčísleny v odborném posudku pro návazné povolovací řízení (jedná se o
vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb.).
2. Odpadní vody
Po realizaci záměru ASKO bude docházet k produkci splaškových odpadních vod a dále budou
produkovány dešťové vody z odvodnění střechy objektu prodejny nábytku a ze zpevněné
venkovní parkovací plochy.
Splaškové vody
Splaškové vody budou svedeny do areálové kanalizace OD Globus (síť ve vlastnictví Praha West
Investment k.s.), která je napojena na veřejnou oddílnou kanalizaci ve správě Ostravské vodárny a
kanalizace a.s. v severní části zájmového území.
Pitná voda přiváděná do objektu prodejny nábytku záměru ASKO zde bude využívána pouze pro
běžnou spotřebu zaměstnanců, provoz hygienicko-sociálních zařízení, úklidové potřeby apod.
Množství splaškové vody se odhaduje na: cca 3,5 l/s, resp. cca 300 m3/rok.
Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch
Dešťové vody z parkoviště a střechy budou svedeny přes novou retenční nádrž do systému
dešťové kanalizace ve správě Praha West Investment k.s., která je dále napojena na systém ve
správě Ostravské vodárny a kanalizace a.s..
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Množství odváděných vod ze střechy bude cca 82 l/s, ze zpevněných ploch cca 70 l/s. Celkem se
bude jednat o cca 13 133 m3/den. Odtok dešťové vody bude regulován podzemní retenční nádrží.
3. Odpady
Odpady vznikající během výstavby
Záměr je situován na nezpevněných pozemcích, bez vzrostlé zeleně, na kterých bude potřeba
provést skrývku půdy. Při výstavbě vzniknou běžné stavební odpady, zbytky stavebních směsí a
materiálů.
Tabulka 7:
Kód
odpadu
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 10
15 02 02
15 02 03
17 01 01
17 01 02
17 01 06
17 01 07
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 04 01
17 04 02
17 04 05
17 04 07
17 04 11
17 05 04
17 06 04
20 03 01

Odpady, které pravděpodobně vzniknou během výstavby
Označení
Předpokládané
Název odpadu
pro účely
množství
evidence
Papírové a lepenkové obaly
O
cca do 1 t
Plastové obaly
O
cca do 1 t
Dřevěné obaly
O
cca do 5 t
Kovové obaly
O
cca do 1 t
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly
N
cca do 1 t
těmito látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů
N
cca do 1 t
jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy
znečištěné nebezpečnými látkami
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny
O
cca do 1 t
a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02
Beton
O
cca do 30 t
Cihly
O
cca do 5 t
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek
N
cca do 10 t
a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek
O
cca do 10 t
a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
Dřevo
O
cca 30 t
Sklo
O
cca do 5 t
Plasty
O
cca do 5 t
Měď, bronz, mosaz
O
cca do 0,5 t
Hliník
O
cca do 0,5 t
Železo a ocel
O
cca do 5 t
Směsné kovy
O
cca do 0,5 t
Kabely neuvedené pod č. 17 04 10
O
cca do 0,5 t
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
O
cca 17 000 t
Izolační materiály neuvedené pod č.17 06 01 a 17 06 03
O
cca do 1 t
Směsný komunální odpad
O
cca do 2 t

Přesné údaje o množství vznikajících odpadů ze stavební činnosti budou doplněny v další fázi
přípravy po vyjasnění technologických detailů.
Odvoz a řádnou likvidaci odpadů zabezpečí zhotovitel stavby v souladu s příslušnými předpisy, po
kolaudaci předloží doklady o jejich likvidaci.
Veškeré nakládání s odpady až do doby jejich využití, příp. odstranění bude prováděno v souladu
se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcími vyhláškami.

26

Prodejna nábytku ASKO Ostrava
Oznámení EIA

Nakládání s odpady se bude řídit následujícími principy:
-

odpady kovů a vratných obalů budou shromažďovány v prostoru stavby a předávány
oprávněným osobám, provádějícím sběr a výkup těchto druhů odpadů;

-

odpady ze zpracování dřeva a dřevěné obaly neznečistěné (nevratné) budou
shromažďovány v prostoru stavby a odvezeny na skládku;

-

odpady plastů a papíru budou separovaně shromažďovány a budou předávány oprávněným
osobám, provádějícím sběr a výkup těchto druhů odpadů.

-

směsné odpady, které nelze separovat budou zneškodněny skládkováním opět
prostřednictvím pověřené osoby

-

materiál z výkopů, vybourané hmoty i konstrukce budou dle možností recyklovány a
ukládány (pokud to jejich mechanické a chemické vlastnosti dovolí). V opačném případě
budou odvezeny na skládku.

Odpadový materiál, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti, bude sbírán zvlášť do
kontejnerů k tomu určených - kontejnery jsou z nepropustného materiálu a s ochranou proti
zatečení dešťových vod. Tyto kontejnery budou umístěny tak, aby byly průběžně kontrolovatelné
zaměstnanci, kteří budou odpovědní za hospodaření s odpady.
Dodržen bude Metodický návod odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku stavebních a demoličních
odpadů a pro nakládání s nimi (doporučené postupy při přípravě projektové dokumentace staveb).
Při dodržení doporučených postupů dojde ke snížení rizika znečišťování nebo ohrožení životního
prostředí.
Odpady vznikající z provozu
Z pevných odpadů budou produkovány různé obalové materiály (papír, plasty), které budou
druhově tříděny a do odvozu budou ukládány do kontejnerových přepravních nádob a do
odvozových popelnic. Následně budou odpady předávány oprávněným osobám. Nepoužitelné
kovové a skleněné díly a části budou shromažďovány a odváženy oprávněnými osobami na
základě uzavřené smlouvy.
Nebezpečný odpad bude shromažďován odděleně ve speciálních uzavřených nepropustných
nádobách určených k tomuto účelu a zabezpečených tak, aby nemohlo dojít k neoprávněné
manipulaci nebo k úniku škodlivin z uložených odpadů. Sběrné nádoby budou označeny v souladu
s platným zákonem o odpadech (shromažďovací nádoby s nebezpečnými odpady (NO) budou
opatřeny identifikačními listy NO, symboly nebezpečnosti a bude uvedena osoba zodpovědná za
nakládání s těmito odpady). S obaly bude nakládáno v souladu se zákonem č. 477/2001 Sb.
Zářivky budou ukládány v původních obalech do uzavřeného a zabezpečeného skladu, jejich
zneškodnění bude zajišťováno oprávněnou osobou na základě smluvního vztahu.
Provozovatel povede v souladu s platnými předpisy evidenci odpadů. Při nakládání s odpady se
bude postupovat dle platného zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcích vyhlášek č.
381/2001 Sb., 383/2001 Sb., 385/2001 Sb.
Odvoz a likvidace odpadů bude řešen smluvně se specializovanými firmami oprávněnými k
likvidaci těchto odpadů.
Při dodržování stanovených požadavků není předpoklad, že u provozování záměru ASKO dojde
ke vzniku kolizí v oblasti odpadového hospodářství.
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Tabulka 8:
Kód
odpadu
13 05 01*
15 01 01
15 01 02
15 01 06
20 01 01
20 01 02
20 01 08
20 01 21*
20 01 39
20 02 01
20 03 01
20 03 03

Předpokládané druhy a produkce odpadů vznikající při provozu prodejny ASKO
Název odpadu
Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly, PE fólie
Směs obalových materiálů
Papír a lepenka
Sklo
Dřevo (dřevěné přepravky)
Zářivky a výbojky
Plasty
Biologicky rozložitelný odpad - údržba zeleně
Směsný komunální odpad
Uliční smetky

Označení pro Předpokládané
účely evidence množství (t/rok)
N
5
O
5
O
1
O
3
O
0,1
O
0,1
O
1
N
15 ks
O
3
O
3
O
6
O
2

Množství odpadů je stanoveno odhadem a na základě informací z obdobné prodejny.
4. Ostatní
Hluk
Pro záměr byla zpracována hluková studie (Ing. Pavla Kucielová, Ph.D., RNDr. Vladimír Suk),
která je součástí přílohové části oznámení.
Studie byla zpracována pro posouzení vlivu hluku z provozu prodejny ASKO nábytek v Ostravě –
Porubě a za účelem zjištění souladu s ustanoveními § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ve znění
nařízení vlády č. 217/2016 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (dále
„v platném znění“).
Ekvivalentní hladiny akustického tlaku byly vypočteny pro venkovní chráněný prostor staveb
definovaný v souladu s § 30, odst.3) zákona č. 267/2015 Sb.
Výpočtový bod č.1 - bytový dům č.p. 6007 na ul. O. Jeremiáše, 2 m před severní fasádou, 3, 6 a 9
m nad úrovní terénu
Výpočtový bod č.2 - bytový dům č.p. 6004 na ul. O. Jeremiáše, 2 m před západní fasádou, 3, 6 a 9
m nad úrovní terénu
Výpočtový bod č.3 - budova TU – VŠB , FAST, 2 m před západní fasádou, 3, 6 a 9 m nad úrovní
terénu
Výpočtový bod č.4 (pouze pro hluk z dopravy) - bytový dům č.p. 6000 na ul. O. Jeremiáše, 2 m
před jižní fasádou, 3, 6 a 9 m nad úrovní terénu
Zdroje hluku
Zdroje liniové
Dopravní napojení areálu ASKO bude řešeno přes areálové komunikace hypermarketu na ul.
Průběžná, která je místní komunikací II.třídy.
Celkově se uvažuje s vytvořením nových parkovacích ploch celkem na 3 místech:
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-

parkovací plocha na jihozápadní straně budovy

-

parkovací plocha na jihovýchodní straně areálu

-

parkovací plocha na severovýchodní straně budovy

Parkovací plochy jsou vzájemně propojeny. Jedná se o systém kolmých stání. Obecně parkovací
stání budou dlážděná, komunikace živičné. Dělící ostrůvky pak zatravněné. Zásobování bude
realizováno ze severovýchodního rohu budovy, z komunikace vedoucí po severovýchodní straně
budovy prodejny (ul. Spojovací), která slouží i pro zásobování OC GLOBUS.
Současný stav
Liniovými zdroji hluku je v současné době automobilový provoz na veřejných komunikacích okolí
posuzované stavby. Jedná se o provoz na ul. Opavská (I/11), ul. Průběžná (MK II.tř.).
Předpokládané dopravní zatížení na těchto komunikacích bylo vypočteno z výsledků sčítání
dopravy, které každoročně provádí Ostravské komunikace a.s. Použití sčítání dopravy z tohoto
zdroje bylo konzultováno na KHS Ostrava.
Provozní doba OC GLOBUS i objektu ASKO bude nezměněná, 08 – 21 hodin.
Intenzity dopravy jsou v dané lokalitě za poslední 3 roky poměrně stabilizované a změny jsou
minimální. Výsledky sčítání v posledních 3 letech jsou uvedeny v následující tabulce (zdroj viz
kap. 3b). Stávající doprava v souvislosti s provozem OC GLOBUS je již zahrnuta ve sčítání.
V současné době je v souvislosti s výstavbou silnice „Prodloužená Rudná“ uzavřena silnice I/11
v úseku Průběžná – Karla Svobody. Objížďka je vedena po ul. Průběžná, Spojovací a K. Svobody.
Uzávěrka silnice I/11 je plánována, dle údajů Odboru dopravy MMO do konce května 2017.
Vzhledem ke skutečnosti, že stavba objektu ASKO má začít až koncem roku 2017, tedy po
znovuuvedení úseku I/11 do provozu, bude ve výpočtech dopravního hluku uvažováno s plným
provozem na tomto úseku I/11.
V současné době je u OC Globus k dispozici 710 stání pro zákazníky a v prostoru provozní plochy
je parkoviště 62 stání pro zaměstnance. Celkový počet parkovacích stání je 772 stání. Obměna
vozidel na tomto parkovišti je přibližně čtyřnásobná v denní době (provozní doba OC Globus je 8
– 21 hod). K čerpací stanici pohonných hmot přijede průměrně denně přibližně 100 vozidel.
V současné době přijede a odjede z areálu obchodního centra za den průměrně 20 dodávek, 10
nákladních automobilů zásobování a 5000 osobních automobilů. Dělení dopravního proudu na
okružní křižovatce na ul. Průběžná je 80 % k ul.Opavská a 20 % na ul. Průběžná. Na ul. Opavská
se předpokládá dělení 20 % směr Opava a 80 % směr Ostrava.
Období výstavby
V období výstavby přistupuje ke stávajícím liniovým zdrojům doprava výkopových zemin,
stavebních materiálů a technologických komponentů, jejímž zdrojem a cílem bude místo výstavby.
Pro účely výpočtu se předpokládá, že pro dopravní obsluhu staveniště bude využit stávající
zásobovací vjezd z ul. Spojovací. Předpokládaný počet jízd nákladních automobilů se pro fázi
výstavby předpokládá 40 denně v denní době. Dále se předpokládá počet jízd osobních a
dodávkových automobilů v souvislosti s dopravní obsluhou stavby ve výši 20 denně, v denní
době.
Cílový stav
V rámci výstavby prodejny ASKO bude vybudováno dalších 127 parkovacích stání. Provoz
v prodejně ASKO bude pouze v denní době, předpokládá se trojnásobná obměna parkovacích
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stání denně. Nákladní doprava v souvislosti s provozem bude činit 2 nákladní a 20 dodávkových
automobilů denně v denní době. Průměrné denní intenzity dopravy jsou uvedeny v kapitole B.II.4.
Zdroje stacionární
Současný stav
Na střeše objektu hypermarketu GLOBUS jsou na nosných konstrukcích umístěny venkovní
vzduchotechnické jednotky pro ventilaci jednotlivých vnitřních prostor objektu. Jednotky jsou
osazeny vodními ohřívači a vodními chladiči a zajišťují ventilaci vnitřních prostor, jejich vytápění
a chlazení. Vytápění objektu je zajištěno plynovými kotli o výkonu 1120 kW a 720 kW. Chlazení
objektu je chladící jednotkou umístěnou nad sprinklerovou nádrží. Chladící jednotka je v provozu
zejména v noční době a vyrobený chlad je předáván vodě ve sprinklerové nádrži. V denní době je
předchlazená voda rozváděna k jednotlivým jednotkám.
V noční době jsou v provozu pouze VZT zařízení prodejny s výkonem sníženým na minimum,
pouze za účelem provětrávání prostorů (akustický výkon o 5 dB nižší) a jednotka chlazení.
Údaje byly převzaty z dokumentace EIA „Hypermarket GLOBUS Ostrava Poruba, k.ú. Stará
Plesná“, Ing. Žídková, 07/2007
Období výstavby
V období výstavby bude plošným zdrojem hluku plocha staveniště. Nejvyšší hlukové emise se
předpokládají v době provádění zemních prací a zakládání stavby, kdy budou na ploše staveniště
operovat dva těžké stavební stroje (bagr, nakladač,…) s LWA = 105 dB, případně i domíchávač
(LWA = 95 dB) a čerpadlo betonové směsi (LWA = 98 dB). Práce s těžkými stavebními
mechanizmy budou prováděny v době od 7 hodin a nejdéle do 21. hodin.
Cílový stav
Větrání objektu prodejny ASKO je navrženo jako nízkotlaký vzduchotechnický systém. Pro
větrání je navržena kompaktní VZT jednotka (LWA = 87dB) s rekuperací tepla s rotačním
rekuperátorem a směšovací komorou včetně teplovodního ohřevu a přímého výparníku. Distribuce
vzduchu je zajišťována ve větraných místnostech pomocí koncových distribučních elementů.
Jednotka bude instalována na střeše spolu s chladičem (LWA = 85 dB). V objektu budou dále
chlazeny kanceláře, pronajímatelné prostory, pasáže a server. Kondenzační jednotky budou
umístěny na střeše objektu (3 x LWA = 78 dB).
Větrání kanceláří čerstvým vzduchem je zajištěno pomocí sestavné VZT jednotky umístěné na
střeše (LWA = 78 dB). Přívod vzduchu do prostoru skladu je z prodejny, odvod vzduchu je zajištěn
dvěma nástřešními ventilátory TACC 404-T (LWA = 76 dB). Větrání skladu je kombinované –
přirozený přívod, nucený odtah.
Odvětrání WC a sociálního zázemí bude podtlakové s výtlakem nad střechu budovy (5 x LWA =
67 dB).
Provoz prodejny ASKO bude pouze v denní době.
5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
Za environmentální rizika lze označit soubor vlivů ohrožujících jednotlivé složky životního
prostředí. Je nutná jejich analýza v určitém časovém období. Z logického hlediska byla rizika
prověřována v těchto etapách:
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1. rizika při výstavbě posuzovaného záměru
2. rizika při samotném provozu posuzovaného záměru.
1) Rizika při výstavbě byla definována do následujících skupin:
- rizika znečištění podzemních vod, půd a horninového prostředí ropnými látkami
ze stavebních strojů
- riziko nadměrného hluku
- riziko znečištění ovzduší zejména formou zvýšené prašnosti
- riziko pracovních úrazů a ohrožení života pracovníků.
Všechna tato rizika jsou známa a pracovně právní předpisy a předpisy ochrany životního prostředí
s nimi počítají. Při dodržování odpovídajících právních a technických norem jsou tato rizika
únosná a nevyžadují zvláštní opatření.
2) Rizika při provozu je možno rozdělit do dvou základních skupin:
a) Rizika způsobená lidským faktorem – většinou se týkají chyby obsluhy nebo špatné instalace
technických zařízení.
b) Rizika nezpůsobená lidským faktorem – klimatické, přírodní či jiné faktory, které člověk
nemůže ovlivnit, se týkají živelných pohrom a nestandardních klimatických stavů.
Popis a řešení havarijních situací, které mohou při provozu nastat, bude uveden v provozní
dokumentaci vypracované v souladu s legislativou požární ochrany a ochrany vod. Nedílnou
součástí těchto dokumentů bude také detailní popis opatření k prevenci havárií a k odstranění
jejich případných následků.
Posuzovaný záměr svým charakterem a lokalizací nepředstavuje významný potenciální zdroj
environmentálních rizik nebo nestandardních stavů. Vyloučit však nelze následující události,
kterým je třeba aktivně předcházet.
Potenciální havarijní události:
-

dopravní nehoda – havárie automobilů;

-

požár vozidla – může způsobit škody na hmotném majetku, ve vážnějším případě na
lidském zdraví. Škody na životním prostředí by se projevily negativně převážně na
znečištění ovzduší (vznik emisí při procesu hoření), znečištění horninového prostředí, vod,
likvidace přírodního prostředí (např. požár doprovodné zeleně).

-

únik ropných látek z vozidla - lokální únik závadných látek a znečištění menšího rozsahu
bez prvotního zasažení nebo ohrožení podzemních nebo povrchových vod,

- výpadky dodávek elektrické energie.
Vzhledem k charakteru záměru jsou nejvýznamnějšími riziky dopravní nehody nebo úniky
ropných látek z parkujících vozidel.
Provozovatel záměru nebude nakládat s žádnými chemickými látkami, nemá povinnost zpracovat
bezpečnostní plán prevence závažné havárie ani bezpečnostní zprávu.
Nové parkovací plochy budou standardně odvodněny osazeny odlučovači ropných látek. Tímto
bude vyloučen únik ropných látek z automobilového provozu do okolního prostředí.
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C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
C.1. Výčet nejzávažnějších environmetálních charakteristik dotčeného území
Území navržené pro stavbu prodejny nábytku je navrženo vedle stávajícího hypermarketu Globus.
Součástí stavby je vybudování parkoviště, vybudování příjezdu pro zákazníky a zásobování a
vybudování potřebné technické infrastruktury.
Chráněná území
Lokalita záměru nespadá do zvláště chráněného území (ZCHÚ) podle
č. 114/1992 Sb. a žádná ZCHÚ ani přírodní parky se přímo v lokalitě nenacházejí.

zákona

Nejbližším ZCHÚ je přírodní památka (PP) Turkov, nachází se cca 2,5 km východním směrem
od dotčené lokality. Na velmi malé ploše lužního lesa u řeky Opavy zde žije mnoho druhů
vázaných na prostředí lužního lesa. Vhodné životní podmínky zde nachází velké množství ptačích
druhů, hmyz a několik druhů chráněných živočichů (např. žluva hajní, lejsek šedý, páchník hnědý
nebo krahujec obecný a další). Turkov je také zajímavý svým rostlinstvem a estetickou hodnotou –
např. koncem jara je zde možno obdivovat snad nejrozsáhlejší porost regionálně ohroženého
kosatce žlutého v Ostravě.
Pro svoji biologickou hodnotu bylo území přírodní památky začleněno do Územního systému
ekologické stability (ÚSES) města Ostravy. Je důležitým regionálním biocentrem v nivě řeky
Opavy a navazuje na nadregionální biokoridor v údolí řeky Opavy, který umožňuje oboustrannou
migraci organismů. V přehledu vodních a mokřadních lokalit České republiky podle kritérií
mezinárodní úmluvy o mokřadech (tzv. Ramsarské úmluvy) je PP Turkov uveden v kategorii
lokálních mokřadů.
Dalším ZCHÚ je přírodní rezervace (PR) Děhylovský potok - Štěpán vzdálený cca 3 km
severovýchodním směrem od posuzované lokality. Rezervace je zároveň také evropsky
významnou lokalitou.
Nejbližším velkoplošným zvláště chráněným územím je chráněná krajinná oblast (CHKO)
Poodří, které se nachází cca 6,2 km jižním směrem.
Natura 2000
Předmětné území není situováno ani neleží v blízkosti lokality, která by byla zařazena do systému
Natura 2000 jako významná ptačí lokalita nebo evropsky významná lokalita.
Dle Nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví seznam evropsky významných lokalit je
nejblíže situována lokalita CZ 0813439 Děhylovský potok - Štěpán. Předmětem ochrany zde je
kuňka ohnivá (Bombina bombina), piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis), vážka jasnoskvrnná
(Leucorrhinia pectoralis). Lokalita zaujímá plochu 84,91019 ha.
Dle Stanoviska Krajského úřadu Moravskoslezského kraje byl vyloučen významný vliv záměru na
evropsky významné lokality a ptačí oblasti (Příloha 2).
Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Posuzovaná lokalita není součástí územního systému ekologické stability (ÚSES).V blízkosti
lokality se nacházejí prvky ÚSES, dle Literatury č. 6 se ve vzdálenosti cca 50 m severním a SV
směrem nachází MBC 601 - jedná se o místní biocentrum tvořené lesem Osošník. Na toto
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biocentrum navazuje MBK 600 a MBK 602, které dále navazují na biocentra a biokoridory jak na
místní, tak i regionální úrovni.
Uvedené biokoridory patří do tzv. "Místní trasy č. 600 - Plesenský potok (vodní, lesní)". V těchto
prvcích by měly být doplňovány chybějící části porostů výsadbou s přirozenou skladbou dřevin,
chráněny reprezentativní a unikátní společenstva luk s drobnou zelení zejména v údolí
Plesenského potoka.
Jižně od posuzované lokality (přes ulici Opavskou) se nachází MBC 13-3 a RBK 13-2.
RBK 13-2 je součástí regionálního biokoridoru 13 - Poruba sever (lesní), je zde navrženo, aby
byly doplňovány chybějící části porostů výsadbou s přirozenou skladbou dřevin.
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.
V zájmovém území se nenachází registrovaný významný krajinný prvek ani prvek vyjmenovaný
zákonem. V blízkém okolí (do 50 m) od záměru se nachází VKP - lesní porost Osošník.
Přímo v dané lokalitě se nenacházejí VKP zaregistrované podle §6 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny.
Území historického, kulturního nebo archeologického významu
V bezprostředním okolí předmětné lokality se nenachází žádné významné architektonické ani
historické památky či archeologická naleziště, která by mohla být realizací stavby dotčena.
V obci Plesná se nachází památky:
- Kostel svatého Jakuba (kulturní památka)
- Kaplička (kulturní památka)
- Památník obětem I. a II. světové války
- Pomník Rudé armády
- Pamětní deska interbrigadisty Karla Svobody
Žádná z uvedených památek nebude záměrem dotčena ani ovlivněna.
Území hustě zalidněná
Lokalita se nachází ve městě Ostrava, městském obvodu Plesná. Charakter zástavby je zde
městský, vícepodlažní, lemovaný rozvolněnou rodinnou zástavbou. V Plesné žije 1262 obyvatel
(stav k 26.3. 2011). Lokalita se nachází na okraji tohoto obvodu, navazuje na obvod Pustkovec.
Celkově v Ostravě žije 292 tis. obyvatel (stav k roku 2016).
Území zatěžována nad míru únosného zatížení, staré ekologické zátěže
Přímo zájmové území není územím se starou zátěží. Podle Systému evidence starých
ekologických zátěží, nejsou v místě realizace stavby staré zátěže evidovány.
Lokalita není situována v prostoru chráněného ložiskového území (CHLÚ).
Extrémní poměry v dotčeném území
Extrémní poměry (např. klima, geomorfologické, geochemické, hydrologické a hydrogeologické
poměry, geotechnické parametry) se v území nevyskytují.
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C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
Ovzduší, klima
Klimatické podmínky
Město Ostrava má mírné klimatické podmínky. Podle rajonizace klimatických oblastí (E. Quitt,
1971) spadá posuzovaná lokalita do oblasti mírně teplé MT10, která je charakterizována dlouhým
létem, teplým a mírně suchým, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem a mírně
teplým podzimem, krátkou mírnou zimou a následujícími hodnotami:
Tabulka 9:

Klimatické charakteristiky oblasti MT 10

Počet letních dnů

40 - 50

Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více

140 - 160

Počet mrazových dnů

110 - 130

Počet ledových dnů

30 - 40

Průměrná teplota v lednu

-2 až -3°C

Průměrná teplota v dubnu

7 - 8°C

Průměrná teplota v červenci

17- 18°C

Průměrná teplota v říjnu

7 - 8°C

Průměrné roční srážky

746 mm

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více

100 - 120

Srážkový úhrn ve vegetačním období

400 - 450 mm

Srážkový úhrn ve zimním období

200 - 350 mm

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

50 - 60

Počet dnů zamračených

120 - 150

Počet dnů jasných

40 - 50

Větrná růžice zpracovaná pro město Ostravu ČHMÚ Ostrava uvádí jako převládající směry větrů
S a JZ:
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Kvalita ovzduší
Vzhledem ke skladbě látek emitovaných při výstavbě a provozu záměru je relevantní hodnotit
imisní situaci z hlediska suspendovaných částic, oxidů dusíku a PAU.
Posuzovaný areál se nachází v silně znečištěné oblasti. Nejvyšší denní koncentrace
suspendovaných částic PM10, průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM2,5
a průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu zde překračují platné imisní limity.
Nejzávažnější je z hlediska úrovně znečištění ovzduší a souvisejícího zdravotního rizika
v zájmové oblasti téměř trojnásobné překročení imisního limitu stanoveného pro benzo(a)pyren.
Imisní limity stanovené pro oxidy dusíku jsou v zájmové oblasti plněny, a to jak z hlediska
ochrany ekosystémů, tak i z hlediska ochrany lidského zdraví.
Situaci dokumentuje následující tabulka obsahující pětileté klouzavé průměry koncentrací
hodnocených látek se stanoveným imisním limitem pro ochranu zdraví, které jsou publikovány
ČHMÚ v místě záměru za období let 2011 - 2015.
Tabulka 10:

Pětileté klouzavé průměry imisních koncentrací v místě záměru

Znečišťující látka

Doba průměrování

Hodnota

Jednotka

PM10

1 rok

35,3

µg/m3

PM10

24 hodin (36. maximum)

69,8

µg/m3

PM2,5

1 rok

27,1

µg/m3

NO2

1 rok

17,3

µg/m3

Benzo(a)pyren

1 rok

2,89

ng/m3

Voda
Povrchová voda
Dle mapy regionů povrchových vod spadá předmětné území do oblasti II-A-4-c oblasti málo
vodné, s koeficientem q=3-6 l/s.km2, s nejvodnějším měsícem březnem. Retenční schopnost území
je velmi malá, odtok je silně rozkolísaný, koeficient odtoku střední 0,21-0,30.
Zájmové území leží u hranice dvou dílčích povodí - Plesenského potoka 2-02-03-027,
pravostranného přítoku řeky Opavy, a dílčím povodím řeky Opavy (2-02-03-025).
Nejbližšími vodotečemi jsou potoky Porubka a Plesenský potok.
Stav vody v Porubce:
Profil
Nad Mlýnkou (ř.km
0,430)
Nad přítokem (ř.km
3,688)

Q364
denní
Qa m3/s m3/s

Q1-letá
m3/s

Q5-letá
m3/s

Q10-letá
m3/s

Q20-letá
m3/s

Q50-letá
m3/s

Q100-letá
m3/s

0,359

0,011

5,68

15,3

21

27,8

38,2

47,6

0,334

0,01

5,68

14,9

20,4

27

37,1

45,9

zdroj: Literatura č. 9
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Kvalita vody v Porubce - ústí, období 2015-2016:
ukazatel

jednotka

teplota vody
reakce vody
elektrolytická
konduktivita
biochemická spotřeba
kyslíku BSK-5
chemická spotřeba kyslíku
dichromanem
amoniakální dusík
dusičnanový dusík
celkový fosfor

°C

Min.

Max.

průměr medián C90

C95

imisní
limity
25
6-8

mS/m

II.

mg/l
mg/l

třída
jakosti

3.0
11.0

96.0

20.0

17.0

mg/l
mg/l
mg/l

24.0

64.0

6

III.

35

II.

0.5
7
0.15

III.
III.
III.

Zdroj: webové stránky Povodí Odry (http://www.pod.cz/portal/isvs/jvp/cz/), Imisní limity dle nařízení vlády č.
61/2003 Sb., Třída jakosti vody dle ČSN 75 7221 (říjen 1998)

Z uvedené tabulky vyplývá, že voda v toku Porubky je znečištěná.
Podzemní voda
Dle mapy regionů mělkých vod náleží lokalita do oblasti II.B.3, která je charakterizována jako
oblast se sezónním doplňováním zásob, s nejvyšším výskytem vodních stavů hladin podzemní
vody a vydatností pramenů v období březen-duben a nejnižším v září - listopadu. Podzemní vody
jsou kvartérního oběhu s pomalou infiltrací přes málo propustné zeminy, vody mělkého
kvartérního oběhu jsou vázány na souvrství glacigenních sedimentů, především na zóny se
zvýšenou propustností. V rámci dalších fází projektu bude proveden hydrogeologický průzkum
lokality.
Vodní zdroje určené pro hromadné zásobování nebo jejich ochranná pásma se v území
nevyskytují, nejbližší zdroje individuálního zásobování se nacházejí u zástavby Nový Dvůr (dle
Literatury č. 9).
Posuzovaná lokalita se nenachází ve zranitelné oblasti. Zranitelné oblasti jsou území, kde se
vyskytují a) povrchové nebo podzemní vody, zejména využívané nebo určené jako zdroje pitné
vody, v nichž koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l nebo mohou této hodnoty
dosáhnout, nebo b) povrchové vody, u nichž v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů ze
zemědělských zdrojů dochází nebo může dojít k nežádoucímu zhoršení jakosti vody. Nejbližší
zranitelná oblast v širším okolí posuzované lokality se nachází na katastrálním území Krásné pole
východně od plánovaného záměru.
Zájmové území neleží v záplavové oblasti.
Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje
Řešené území se nachází v provincii Západní Karpaty, subprovincii Vněkarpatské sníženiny,
celku Ostravská pánev a Nízký Jeseník. Reliéf Ostravské pánve má charakter ploché pahorkatiny s
oblými hřbety, nadmořská výška se pohybuje kolem 200-300 m n.m., v širokých nivách řek
převládají rovinné úseky. Pro Ostravskou pánev je charakteristické silné antropogenní narušení
způsobené jak hustotou osídlení tak převážně průmyslem a těžbou nerostných surovin.
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Předkvartérní sedimenty jsou na území reprezentovány vrstvami pelitických sedimentů
kyjovických vrstev karbonského stáří, ve svrchních vrstvách zvětralých. Kvartér je zastoupen
sprašovými hlínami pleistocénního stáří, pod nimiž se místně vyskytuje vrstva písčitých hlín
sálského zalednění (pleistocén). Na povrchu jsou vyvinuty dostatečně humózní hlíny, místy s
navážkami.
Podle Geologické mapy se posuzovaná lokalita řadí do soustavy Český masiv - krystalinikum a
prevariské paleozoikum, do moravskoslezské oblasti, do regionu moravskoslezské paleozoikum a
jednotky jesenický kulm. Charakteristickým typem horniny na posuzované lokalitě by měl být
zpevněný sediment - jílovité břidlice, prachovce a droby.
Území náleží do oblasti asociace hydromorfních půd přírodních a zemědělsky zkulturněných.
Půdy náleží ke klimatickému regionu 6 - MT3, mírně teplý až teplý, mírně vlhký, s vláhovou
jistotou větší než 10.
Hlavními převažujícími půdními jednotkami jsou luvizemě modální, hnědozemě luvické včetně
slabě oglejených na sprašových hlínách (prachovcích) nebo svahových hlínách s výraznou
eolickou příměsí, středně těžké s těžkou spodinou, s příznivými vláhovými poměry. Dále se zde
nacházejí hnědozemě luvické, luvizemě oglejené na sprašových hlínách, středně těžké, ve spodině
i těžší, bez skeletu nebo jen s příměsí, se sklonem k převlhčení. Hnědozemě luvické oglejené,
luvizemě oglejené na svahových hlínách, středně těžké, ve spodině těžší, bez skeletu až středně
skeletovité, se sklonem k dočasnému zamokření.
Zemědělská půda nebude záměrem stavby dotčena. Vlastní stavební pozemek je v současné době
bez využití. Je tvořen převážně nezpevněnou plochou.
Zdroje nerostů a podzemních vod se v předmětném území nevyskytují, stavba nevyžaduje opatření
z vlivu poddolovaných území.
Fauna, flóra, ekosystémy
Flóra
Území náleží do fytogeografické oblasti mezofytikum, fytogeografického obvodu Českomoravské
mezofytikum a leží na rozhraní fytogeografických okresů 74b – Opavská pahorkatina a
84 - Ostravská pánev.
Potenciální přirozenou vegetací na posuzované lokalitě je Biková a/nebo jedlová doubrava (Luzulo
albidae - Quercetum petraeae, Abieti - Quercetum), hraničící s Lipovou dubohabřinou (Tilio Carpinetum).
Při přípravě záměru v území bylo provedeno rámcové posouzení předmětné lokality s ohledem na
sledování výskytu flory a fauny v předmětném území. Vzhledem k tomu, že zpracovávání
oznámení probíhalo v listopadu 2016, byly pro úplnost využity také další zdroje informací o stavu
fauny a flóry v tomto území. Konkrétně se jedná o průzkumy, které byly provedeny v rámci
přípravy stavby Hypermarket Globus Ostrava Poruba, k.ú. Stará Plesná (Literatura č. 9).
Z provedeného průzkumu a dostupných informací pro zájmovou lokalitu je možné jednoznačně
konstatovat, že v území lokality (vzhledem k jejímu situování) se nenacházejí žádné druhy flóry
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. Místní biotop není z hlediska biodiverzity
příliš významným a vegetace bude zde výrazně ovlivněna antropogenizací.
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Při terénním průzkumu přímo v prostoru vymezeném pro realizaci stavby byla věnována zvýšená
pozornost sledování výskytu lokalit teoreticky vhodných pro výskyt významných společenstev
bylinného patra, která by mohla být přímo negativně dotčena. Na lokalitě se nachází travnaté
plochy s výskytem ruderálních druhů.
Přehled druhů vyskytujících se na posuzované lokalitě (nebo druhů, jejichž výskyt je dle dříve
provedených průzkumů velmi pravděpodobný):
bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), pýr plazivý (Agropyron repens), psineček výběžkatý
(Agrostis stolonifera), psineček tenký (Agrostis tenuis), řepík lékařský (Agrimonia eupatoria),
řebříček obecný (Achillea millefolium), zběhovec plazivý (Ajuga reptans), psárka luční
(Alopecurus pratensis), sedmikráska chudobka (Bellis perennis), kokoška pastuší tobolka
(Capsella bursa pastoris), pcháč rolní (Cirsium arvense), pcháč obecný (Cirsium vulgare), svlačec
rolní (Convolvulus arvensis), srha říznačka (Dactylis glomerata), pýr plazivý (Elytrigia
reenspens), svízel přítula (Galium aparine), kopretina bílá (Chrysanthemum leucanthemum),
merlík bílý (Chenopodium album), bojínek luční (Phleum pratense), jitrocel prostřední (Plantago
media), lipnice luční (Poa pratensis), lipnice luční (Poa pratensis), lipnice roční (Poa annua),
mochna husí (Potentilla anserina), kostival lékařský (Symphytum officinale), penízek rolní
(Thlaspi arvense), jetel rolní (Trifolium arvense), smetánka lékařská (Taraxacum officinale), jetel
luční (Trifolium pratense), podběl lékařský (Tussilago farfara), kopřiva dvoudomá (Urtica
dioica),
Na území stavby se nenachází stromové patro, nedojde zde tedy ke kácení.
Fauna
Přímo na lokalitě určené pro stavbu nebyla zjištěna přímá migrační trasa živočichů, rozmnožovací
stanoviště obojživelníků nebo zimoviště plazů, nebyla zde zjištěna hnízdiště ptactva. Zdejší fauna
je vázána především na blízký les, popř. na liniovou zeleň a doprovodnou zeleň podél komunikací
a vodních toků.
V širším území se vyskytuje běžná fauna zemědělsko-lesní krajiny a urbanizovaných ploch.
Výskyt zvláště chráněných druhů fauny nebyl na lokalitě zjištěn, zároveň se zde nenacházejí
podmínky pro jejich výskyt.
Seznam zjištěných druhů vč. informací získaných z literatury:
bažant obecný (Phasianus colchicus), brhlík lesní (Sitta europaea), červenka obecná (Erithacus
rubecula), drozd zpěvný (Turdus philomelos), holub domácí (Columba livia domestica), holub
hřivnáč (Columba palumbus), konipas bílý (Motacilla alba), konopka obecná (Carduelis
cannabina), kos černý (Turdus merula), rehek domácí (Phoenicurus ochruros), sojka obecná
(Garrulus glandarius), straka obecná (Pica pica), sýkora babka (Parus palustris), sýkora koňadra
(Parus major), sýkora modřinka (Parus caeruleus), špaček obecný (Sturnus vulgaris), vrabec
domácí (Pazder domesticus), vrabec polní (Pazder Montanu), vrána obecná (Corpus corone),
hraboš polní (Microtus arvalis), ježek východní (Erinaceus concolor), králík divoký (Oryctolagus
cuniculus), myšice křovinná (Apodemus sylvaticus).
Dle charakteru lokality a jejího okolí a na podkladě dostupné literatury lze konstatovat, že v
dotčeném území se nenacházejí a nebudou dotčeny žádné druhy flóry 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.
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Ekosystémy
Dotčené území je v současné době nevyužíváno. Vzhledem k umístění lokality se jedná o plochu
na níž byl původní ekosystém přetvořen antropogenní činností. Na lokalitě se nachází trávnaté
plochy s výskytem ruderálních druhů.
Krajina, krajinný ráz
Krajinný ráz je kategorií smyslového vnímání, je utvářen přírodními a kulturními prvky, složkami
a charakteristikami, jejich vzájemným uspořádáním, vazbami a projevy v krajině. Hodnocení
krajinného rázu se týká především hodnocení prostorových vztahů, uspořádání jednotlivých prvků
krajiny v určitém prostoru s ohledem na zvláštnost, působivost a neopakovatelnost tohoto
prostorového uspořádání. Každá charakteristika se navenek uplatňuje v prostorových, vizuálně
vnímaných vztazích krajiny, zároveň také hodnotami vycházejícími z prostorového uplatnění
estetických hodnot, harmonického měřítka a vztahů v krajinném systému.
Záměr bude představovat pouze lokální zásah do vzhledu okrajové části stávající zástavby města
Ostravy. Záměr je velice vhodně situován na okraji stávajícího obchodně-společenského
komplexu, je navržen s ohledem na okolní prostory a stavební objekty. Kontakt záměru s obytnou
zástavbou obce pohledově území neznehodnotí vzhledem k umístění záměru a typu řešení celého
území.
Hmotný majetek, kulturní památky
Realizací záměru nebude dotčen hmotný majetek. Kulturní památky nebudou stavbou dotčeny, v
dotčené lokalitě se nenacházejí.
V obci Plesná se nachází kulturně-historické památky, žádná však nebude záměrem dotčena.
V nejbližším okolí záměru se nachází společensko-obchodní komplex Globus, čerpací stanice a
plochy parkovišť.
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D. Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na
veřejné zdraví a životní prostředí
D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti
(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)
D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Vliv fyzikálních faktorů
Vzhledem k časově omezenému období stavebních prací, které budou probíhat v denní době, lze
předpokládat, že výstavba nebude mít negativní vliv na zdraví obyvatel, bydlících v blízkosti
posuzované lokality. Po výstavbě záměru nebude u staveb v blízkosti objektu ASKO docházet k
negativnímu ovlivnění v souvislosti s provozem záměru.
Posouzení vlivu chemických škodlivin
Vzhledem k uvedeným výsledkům modelování (v rozptylové studii) lze konstatovat, že vlivem
záměru nedojde k významným dopadům na zdraví populace, resp. citlivých skupin obyvatel.
Posouzení vlivu biologických faktorů
Záměr nebude představovat zdroj žádných organismů.
Posouzení socioekonomických faktorů
Realizací záměru vznikne cca 15 nových pracovních míst. Zároveň se zvýší nabídka možnosti
nákupu místních obyvatel.
D.1.2. Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy na klima
Součástí navrženého záměru nejsou významné zdroje vlhkosti ani tepla. Klima nebude ovlivněno.
Vlivy na ovzduší
Pro podrobné vyhodnocení vlivů záměru na kvalitu ovzduší byla zpracována rozptylová studie.
Období výstavby
Při výstavbě záměru mohou být potenciálně významné imisní příspěvky suspendovaných částic,
zejména frakce PM10. Bez realizace protiprašných opatření je v rozptylové studii indikována
možnost lokálního překračování imisních limitů v okolí staveniště. Je proto nezbytné v průběhu
stavby důsledně dbát na adekvátní snižování prašnosti. Emise jiných znečišťujících látek,
obsažených např. ve výfukových plynech stavební mechanizace, budou mít na kvalitu ovzduší v
okolí záměru nevýznamný vliv.
Imisně nejvíce ovlivněno bude bezprostřední okolí staveniště do vzdálenosti cca 100 m.
V obytné zástavbě dosáhnou ve fázi výstavby záměru průměrné roční imisní příspěvky
suspendovaných částic setin (PM2,5) až desetin (PM10) % hodnoty imisního limitu.
Nejvyšší denní hodnoty imisních příspěvků suspendovaných částic PM10, které mohou nastat při
nejnepříznivějším souběhu klimatických podmínek a stavebních prací, dosáhnou v obydlených
oblastech nejvýše cca 30 % hodnoty imisního limitu.
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S přihlédnutím ke krátkodobosti a nízké pravděpodobnosti výše popsaných situací, lze vliv záměru
považovat za akceptovatelný, za předpokladu provádění protiprašných opatření viz kapitola B.I.6.
Z hlediska průměrných ročních koncentrací bude vliv záměru v období výstavby v obydlených
oblastech zanedbatelný a bude překryt vlivem jiných zdrojů znečišťování ovzduší.
Vliv záměru na kvalitu ovzduší v období výstavby bude při dodržení technického řešení
a zmírňujících opatření uvedených v kapitole B.I.6 málo významný a akceptovatelný.
Období provozu
V období provozu bude záměrem vyvolaná automobilová doprava, zdrojem výfukových emisí z
nového parkoviště a dopravního přitížení příjezdových komunikací. Relativně významný podíl na
emisích produkovaných záměrem bude zaujímat resuspenze částic z těchto zdrojů vlivem dopravy.
Nejvyšší imisní příspěvky v této fázi záměru lze očekávat v prostoru okružní křižovatky ulice
Opavská a Průběžná.
Za provozu lze nejvyšší imisní příspěvky očekávat v prostoru okružní křižovatky ulice Opavská a
Průběžná. Provoz navrženého obchodního domu ASKO a nového parkoviště může způsobit pouze
zanedbatelnou lokální změnu imisní situace. V záměrem nejvíce ovlivněném místě lze změnu
charakterizovat následovně:
zvýšení průměrné roční imisní koncentrace suspendovaných částic PM10 a PM2,5
maximálně o cca 0,1 až 0,2 µg/m3,
zvýšení nejvyšší denní imisní koncentrace suspendovaných částic PM10 lokálně až o
cca 50 µg/m3 za předpokladu provádění obvyklých protiprašných opatření,
zvýšení průměrné roční imisní koncentrace benzo(a)pyrenu max. o cca 7 pg/m3,
zvýšení průměrné roční imisní koncentrace NOx max. o cca 0,7 µg/m3,
zvýšení průměrné roční imisní koncentrace NO2 max. o cca 0,07 µg/m3,
zvýšení nejvyšší denní imisní koncentrace NO2 max. o cca 0,9 µg/m3.
U nejbližší obytné zástavby dosáhne průměrný roční imisní příspěvek záměru k průměrným
ročním koncentracím:
nejvýše 0,8% hodnoty imisního limitu v případě suspendovaných částic PM10,
nejvýše 0,3% hodnoty imisního limitu v případě suspendovaných částic PM2,5,
nejvýše 0,07% hodnoty imisního limitu v případě suspendovaných částic NO2,
nejvýše 0,016% hodnoty imisního limitu v případě suspendovaných částic benzo(a)pyrenu.
Nejvyšší denní imisní příspěvek suspendovaných částic PM10 v obydlených oblastech dosáhne cca
2,6 % hodnoty imisního limitu.
Nejvyšší hodinový imisní příspěvek oxidu dusičitého v obydlených oblastech dosáhne cca 0,5%
hodnoty imisního limitu.
V obydlených oblastech způsobí záměr změnu, která bude v praxi neměřitelně malá, neodlišitelná
od vlivu stávajících zdrojů působících v hodnoceném území.
Záměr samostatně ani ve spojení s okolními zdroji znečišťování ovzduší nezpůsobí překročení
imisních limitů ani nezhorší podmínky pro jejich plnění.
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Celkově bude vliv záměru na kvalitu ovzduší při dodržení opatření uvedených v kapitole B.I.6
lokální, málo významný. Jeho realizace je z hlediska ochrany ovzduší přijatelná, a to i při
zohlednění spolupůsobení se sousedním areálem obchodního centra GLOBUS a stávající
silniční dopravou v okolí.
D.1.3. Vlivy na hlukovou situaci
Všechny výsledky jsou uvedeny v souladu s §20, odst.3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ve znění
nařízení vlády č. 217/2016 Sb. pro dopadající zvukovou vlnu.
Hodnocení hlukové studie, které je uvedeno v následujících kapitolách, platí za splnění
následujících podmínek:
-

Obě obchodní centra budou provozována pouze v denní době

-

Stavební práce nebudou prováděny v noční době

-

Hlučné stavební práce a práce spojené s provozem těžké stavební techniky budou
prováděny pouze v době od 7.00 hod do 21.00 hod.

Hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb
Dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, se
nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru
stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční
dobu a místo podle přílohy č. 3.
okolí hlavní komunikace

+10 dB (dopravní hluk)

noční doba

-10 dB

Na základě výsledků v tab. č. 4 až 8 (hlukové studie) lze konstatovat, že za současného stavu
a) nedochází k překročení hygienického limitu pro hluk ze stacionárních zdrojů v osmi
nejhlučnějších hodinách v denní době.
b) nedochází k překročení hygienického limitu pro hluk ze stacionárních zdrojů v
nejhlučnější hodině v noční době.
c) nedochází k překročení hygienického limitu pro hluk z provozu na pozemních
komunikacích korigovaného na starou hlukovou zátěž v denní době
vlivem výstavby prodejny ASKO v Ostravě Porubě, v chráněném venkovním prostoru,
definovaném v souladu s § 30, odst. 3) zákona 267/2015 Sb.:
d) nedojde k překročení hygienického limitu pro hluk ze stacionárních zdrojů v osmi
nejhlučnějších hodinách v denní době.
e) nedojde k překročení hygienického limitu pro hluk z provozu na pozemních
komunikacích v denní době, ani nedojde k hodnotitelné změně ekvivalentní hladiny
akustického tlaku
vlivem provozu prodejny ASKO v Ostravě Porubě, v chráněném venkovním prostoru,
definovaném v souladu s § 30, odst. 3) zákona 267/2015 Sb.:
f) nedojde k překročení hygienického limitu pro hluk ze stacionárních zdrojů v osmi
nejhlučnějších hodinách v denní době.
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g) nedojde k překročení hygienického limitu pro hluk ze stacionárních zdrojů v
nejhlučnější hodině v noční době.
h) nedojde k překročení hygienického limitu pro hluk z provozu na pozemních
komunikacích v denní době, ani nedojde k hodnotitelné změně ekvivalentní hladiny
akustického tlaku
D.1.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vlastní etapa výstavby nepředstavuje významnější riziko ohrožení kvality vod v případě
respektování dobrého stavu techniky používané při výstavbě.
Pro eliminaci rizika během provádění stavebních prací jsou součástí záměru taková bezpečností
opatření, která zamezí možné kontaminaci - viz popis záměru kapitola B.I.6.
Splaškové vody budou svedeny do areálové kanalizace OD Globus, která je dále napojena na
veřejnou oddílnou kanalizaci ve správě OVAK a.s. v severní části zájmového území. Do
splaškové kanalizace budou odvedeny odpadní vody z hygienických zázemí prodejny ASKO.
Dešťové vody z parkoviště a střechy budou svedeny přes novou retenční nádrž do systému
dešťové kanalizace ve správě Ostravské vodárny a kanalizace a.s.. Dešťové vody z ostatních ploch
budou pravděpodobně odvedeny do vodoteče severně od zájmového území. Množství odváděných
vod ze střechy bude cca 82 l/s, ze zpevněných ploch cca 70 l/s.
K negativnímu ovlivnění povrchových nebo podzemních vod by mohlo dojít pouze v případě
havárie. Scénáře havarijních situací jsou popsány v kapitole B.III.5.
V průběhu normálního provozu záměru ASKO a při dodržení všech předepsaných postupů se
kontaminace podzemní ani povrchové vody nepředpokládá.
Celkový vliv záměru na povrchové a podzemní vody bude málo významný, z hlediska ŽP
přijatelný.
D.1.5. Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje
Záměr je umístěn v bezprostřední blízkosti obchodně společenského střediska Globus u ulice
Spojovací, dotčené parcely nemají stanovenou BPEJ a nejsou na nich evidovány žádné předměty
ochrany. Jedná se o ostatní plochy. Realizací záměru dojde k nárůstu zpevněných ploch. Vynětí ze
zemědělského ani lesního fondu nebude nutné. Záměr není v rozporu s cíli územně plánovací
dokumentací. Záměr nezasahuje do žádného CHOPAV podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v
platném znění, ani do jejich ochranného pásma.
Na celé ploše bude provedena skrývka ornice do hloubky 20 cm. Zemina bude po ukončení
výstavby využita k rekultivaci v místě staveniště.
Vlivem záměru se nepředpokládá znečištění půdy. Riziko havárií techniky v průběhu výstavby je
s ohledem na charakter stavby považováno za nízké. V případě havárie budou použity standardní
postupy (okamžité odtěžení a dekontaminace zasažené zeminy).
Z výše uvedených skutečností vyplývá, že souhrnně lze vliv záměru na půdu, horninové prostředí
a přírodní zdroje považovat za slabě negativní, málo významný až nevýznamný.
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D.1.6. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Žádná vzrostlá zeleň a dřeviny se na pozemku nenachází, proto nedojde ke kácení.
V rámci terénních a sadových úprav bude provedeno zatravnění nezpevněných ploch. Zároveň
bude na vhodných plochách provedena výsadba zeleně, tzn. na plochách ucelených ostrůvků
zeleně v prostoru příjezdu k parkovacím plochám a na zpevněných parkovacích plochách.
Konečné sadové úpravy budou definitivně řešeny v dalším stupni projektové dokumentace, v této
fázi přípravy je možno konstatovat, že areál bude podle možnosti ozeleněn, bude nutno brát ohled
na zachování bezpečnosti dopravy. Projekt zeleně bude konzultován s orgánem ochrany přírody.
Vzhledem k lokalizaci uvažovaného záměru budou potenciálně dotčeny pouze běžné živočišné
nebo rostlinné druhy vyskytující se přímo na lokalitě a v jejím těsném okolí. Zvláště chráněné
druhy dle zákona č. 114/1992 Sb., se zde nevyskytují.
Lokalita leží mimo ZCHÚ dle zákona č. 114/1992 Sb., ale nachází se v ochranném pásmu lesa
Osošník (tj. do 50 ti metrů od lesního porostu, resp. PUPFL).
Území není součástí soustavy Natura 2000. Na základě Stanoviska KÚ Moravskoslezského kraje
(Příloha 2) byl vyloučen vliv záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.
Celkově lze konstatovat, že záměr bude mít nulový až mírně negativní vliv na faunu, flóru a
ekosystémy.
D.1.7. Vlivy na krajinu
Celá lokalita je zatížena existencí obchodních středisek, parkovacích ploch, komunikacemi a
dalšími stavbami obdobného charakteru. Přestože se v blízkém okolí vyskytují prvky ÚSES,
dotčené území je méně ekologicky stabilní.
Hodnocený záměr neobsahuje žádné nové krajinné dominanty. Tvar, výška a členění objektu
zapadá do okolní nízkopodlažní zástavby, výška atiky bude 10,5 m.
V rámci terénních a sadových úprav bude provedeno zatravnění nezpevněných ploch. Zároveň
bude na vhodných plochách provedena výsadba zeleně.
Z hlediska krajinného rázu se jedná o změnu, která se projeví pouze v dosahu možného vizuálního
vjemu.
Celkový očekávaný vliv záměru na krajinný ráz bude minimální, přijatelný.
D.1.8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Realizací záměru nebudou dotčeny žádné kulturní památky ani hmotný majetek. V rámci záměru
nedojde k demolicím.
V zájmovém území se nenacházejí památkově chráněné objekty, ani zde nejsou registrovány
archeologicky významné lokality.
Celkový vliv je nulový.
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D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Rozsah a míra významnosti vlivů výstavby a provozu záměru na jednotlivé složky ŽP a zdraví
obyvatelstva jsou podrobně vyhodnoceny v příslušných kapitolách tohoto oznámení.
Z hlediska kvality ovzduší při výstavbě bude vliv záměru akceptovatelný, pokud budou důsledně
prováděna protiprašná opatření popsaná v kapitole B.I.6. Z hlediska průměrných ročních
koncentrací bude vliv záměru v období výstavby v obydlených oblastech zanedbatelný a bude
překryt vlivem jiných zdrojů znečišťování ovzduší.
Z hlediska kvality ovzduší při provozu budou emise do ovzduší spojeny s automobilovou
dopravou a novým parkovištěm. Relativně významný podíl na emisích bude zaujímat resuspenze
částic z těchto zdrojů vlivem dopravy. Provoz navrženého obchodního domu ASKO a parkoviště
může způsobit pouze zanedbatelnou lokální změnu imisní situace. Nejvyšší denní imisní příspěvek
suspendovaných částic PM10 v obydlených oblastech dosáhne cca 2,6% hodnoty imisního limitu.
Nejvyšší hodinový imisní příspěvek oxidu dusičitého v obydlených oblastech dosáhne cca 0,5%
hodnoty imisního limitu. V obydlených oblastech způsobí záměr změnu, která bude v praxi
neměřitelně malá, neodlišitelná od vlivu stávajících zdrojů působících v hodnoceném území.
Záměr samostatně ani ve spojení s okolními zdroji znečišťování ovzduší nezpůsobí překročení
imisních limitů ani nezhorší podmínky pro jejich plnění.
Z výsledků hlukové studie vyplývá, že v chráněném venkovním prostoru nedojde v souvislosti
s výstavbou a provozem prodejny nábytku ASKO k překročení hygienického limitu pro hluk ze
stacionárních zdrojů v denní ani noční době. Nedojde k překročení hygienického limitu pro hluk
z provozu na pozemních komunikacích v denní době, ani k hodnotitelné změně ekvivalentní
hladiny akustického tlaku.
Vzhledem k lokalizaci záměru mohou být dotčeny živočišné či rostlinné druhy vyskytující se
přímo na lokalitě a v jejím bezprostředním okolí. Případné potenciální vlivy záměru na lokality
Natura 2000 byly orgánem ochrany přírody vyloučeny (Příloha 2).
Změna krajinného rázu v důsledku realizace záměru nebude významná. V rámci terénních a
sadových úprav bude provedeno zatravnění nezpevněných ploch. Zároveň bude na vhodných
plochách provedena výsadba zeleně. Očekávaný vliv záměru na krajinný ráz je přijatelný.
Záměr bude mít pozitivní vliv na zaměstnanost a sociální situaci místních obyvatel. Je zde
předpoklad vybudování 15 nových pracovních míst.
Při normálním průběhu výstavby a provozu záměru a dodržení předepsaných postupů při výstavbě
se nepředpokládá kontaminace půdy a podzemní či povrchové vody ani vliv na erozi půdy.
Vlivem předmětné stavby nedojde k významnému ovlivnění stability terénu. V případě
havarijních stavů s únikem znečištění, půjde o lokální, dočasné záležitosti, jejichž dosah při
dodržení předepsaných postupů nepřesáhne jednotky metrů.
Na okrajích dotčených parcel se nachází plochy vymezené pro veřejně prospěšné stavby. Jedná se
o výstavbu tramvajové tratě na ulici 17. listopadu a Průběžné v úseku Opavská-Globus vč.
přestupního uzlu Opavská a vyvolané přestavby tělesa komunikací a distribuční trafostanice
Pustkovec. Dle sdělení investora nebude plánovaný záměr ve střetu s trasou / plochou veřejně
prospěšných staveb.
Pro navrhovaný záměr nebude nutné vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu, z tohoto
hlediska bude vliv na půdu nulový.
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D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní
hranice
Výstavba ani provoz záměru nebudou mít vliv na životní prostředí a zdraví obyvatelstva
přesahující státní hranice.

D.4. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných
nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud je to vzhledem
k záměru možné
Záměr je lokalizován v Ostravě Plesné, na pozemcích v katastrálním území Stará Plesná.
Záměr je v souladu s Územním plánem Ostravy. Územně plánovací opatření nejsou navrhována.
Hlavní technická opatření k minimalizaci nebo eliminaci negativních vlivů na životní prostředí
plynou ze zákonných předpisů, jsou již součástí projektu/projektové dokumentace a jsou
podrobněji charakterizována v kap. B.I.6.
Příprava i provedení záměru je navrženo s nejlepším běžně dostupným technickým řešením,
součástí výstavby i provozu jsou činnosti, které budou předcházet negativním vlivům na jednotlivé
složky životního prostředí.

D.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
specifikaci vlivů
Nejistoty hodnocení vlivů na ovzduší
Nejistoty rozptylové studie je možno považovat za standardní, závislé především na omezeních
metodiky SYMOS’97 (jedná se o statistický matematický model, který nikdy nemůže poskytovat
výsledky přesně odpovídající skutečnosti) a kvalitě vstupních dat.
V případě hodnocení úrovně krátkodobých imisních příspěvků a koncentrací je potřeba zohlednit
podstatu modelu SYMOS’97, který výpočet nejvyšších hodinových a 24-hodinových koncentrací
řeší násobením vypočtených půlhodinových maxim empiricky stanovenými konstantami.
Jedinými vstupními údaji o klimatických podmínkách je průměrná stabilitně členěná větrná růžice.
Údaje o proměnlivosti směru a rychlosti větru ani o stabilitě ovzduší v průběhu dne nebo kratších
časových intervalů do modelového výpočtu nevstupují. Výpočet krátkodobých koncentrací je tedy
v použitém modelu řešen bez ohledu na skutečnou klimatickou charakteristiku lokality. Vypočtené
krátkodobé imisní příspěvky proto mohou reprezentovat klimatické podmínky, které na lokalitě
vůbec nemusí nastat. Koncentraci a plošnou distribuci znečištění při výpočtu krátkodobých
charakteristik ovlivňuje kromě emisních charakteristik pouze reliéf terénu.
Z výše uvedeného vyplývá, že krátkodobé koncentrace (hodinové až 24-hodinové) vypočtené
modelem SYMOS’97 nelze přímo srovnávat s imisními koncentracemi zjištěnými přímým
měřením v terénu. Případná predikce celkových krátkodobých imisních koncentrací na
základě těchto vypočtených krátkodobých příspěvků je velmi diskutabilní. Mnohem větší
vypovídací hodnotu je nutno přisuzovat vypočteným ročním charakteristikám.
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Z důvodu standardní míry nejistoty je vypovídací schopnost předkládané rozptylové studie
dostatečná, umožňující podrobně posoudit očekávaný vliv záměru na kvalitu ovzduší.
Nejistoty hodnocení vlivů na hlukovou situaci
Kalibrace programového vybavení HLUK + pro stacionární zdroje byla provedena v červenci
2016. Rozdíl výpočtu a naměřené hodnoty je v intervalu < -0.1; +0.9> dB. Kalibrace pro dopravní
hluk byla provedena rovněž v červenci 2016. Rozdíl výpočtu a naměřené hodnoty byl v intervalu
< -0.4; +0.2> dB
Použité programové vybavení HLUK+, v. 9.19profi má integrovanou novelu metodiky pro
výpočet dopravního hluku a hodnotí i útlum hluku vlastnostmi prostředí, včetně vertikálního
zvrstvení terénu. V daném případě je hodnocen hluk ze stacionárních zdrojů. Odchylku výpočtu
lze očekávat v intervalu <-2.0; +2.0> dB.
Hluk z dopravy je použitým programovým vybavením hodnocen dle novely metodiky pro výpočet
dopravního hluku, pro šíření hluku ze stacionárních zdrojů je programovým vybavením použit
model vycházející z akustických výkonů zdrojů, jejich umístění a směrovosti.
Nejistoty hodnocení vlivů na ostatní složky ŽP
Provedené hodnocení je založeno na údajích, které mají vysokou spolehlivost, většinou se jedná o
údaje převzaté z veřejně přístupných internetových zdrojů a údajů poskytnutých státní správou.
Výsledkem je nízká míra neurčitostí při specifikaci vlivů na životní prostředí.
Při zpracování oznámení nebyly zjištěny žádné nejistoty, které by mohly specifikaci vlivů
podstatně ovlivnit.
Celkově hodnotíme nejistoty a neurčitosti při zpracování oznámení jako standardní, nejsou
překážkou pro dostatečné a objektivní posouzení vlivů záměru na životní prostředí.

E. Porovnání variant řešení záměru
Záměr je navržen pouze v jedné aktivní variantě.
Nulovou variantu představuje situace bez realizace záměru a ponechání stávajícího stavu.
Souhrnné porovnání těchto variant je obsahem následující tabulky. Vliv na jednotlivé složky
životního prostředí je v tabulce hodnocen následující pětistupňovou stupnicí:
+2

významný pozitivní vliv

+1

málo významný pozitivní vliv

0

neutrální nebo nulový vliv

-1

málo významný negativní vliv

-2

významný negativní vliv
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Tabulka 11:

Souhrnné tabulkové hodnocení vlivů záměru

složka ŽP

nulová varianta

aktivní varianta

obyvatelstvo (zdraví)

0

0

obyvatelstvo (socioekonomický aspekt)

0

+1

ovzduší a klima

0

0

hluková situace

0

0

povrchové a podzemní vody

0

-1 až 0

půda, horninové prostředí, přírodní zdroje

0

-1 až 0

fauna, flóra, ekosystémy

0

-1 až 0

krajina

0

0

hmotný majetek, kulturní památky

0

0

souhrnné hodnocení*

0

0

* aritmetický průměr, zaokrouhleno na jednotky

Záměr bude mít minimální vlivy na jednotlivé hodnocené složky životního prostředí, což se
projevuje i v celkovém hodnocení. Záměr bude mít na životní prostředí nevýznamný vliv.
Na základě vyhodnocení dokumentovaného v předchozích kapitolách lze vyslovit závěr, že oproti
nulové variantě (zachování stávajícího stavu) záměr nezpůsobí významné zhoršení životního
prostředí.

F. Doplňující údaje
Rozsah informací obsažených v předchozích kapitolách považujeme za dostatečný, doplňující
informace o záměru neuvádíme.
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G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
Předmětem záměru je výstavba nové prodejny ASKO včetně parkovacích ploch a potřebné
infrastruktury.
Posuzovaný záměr leží v Moravskoslezském kraji, ve městě Ostrava -Stará Plesná.
Obrázek 6:

Situace širšího okolí

umístění záměru

Zájmové území se nachází na parcelách, které přímo navazují na stávající obchodně - společenský
komplex Globus. Hranici lokality záměru tvoří ulice Spojovácí a ulice Průběžná.
Nejbližší chráněné objekty se v okolí předmětné lokality nacházejí jihovýchodním směrem, kde
jsou budovy Stavební fakulty VŠB ve vzdálenosti 160 m a bytové domy na ul. O. Jeremiáše ve
vzdálenosti 180 m.
Záměr sestává z objektu prodejny ASKO, který je navržen jako částečně dvoupodlažní, dále
je součástí záměru vybudování parkoviště s 127 parkovacími místy. Zásobování je navrženo
ze zadní strany objektu. Dále bude vybudována potřebná infrastruktura - přípojka
vodovodu, splaškové kanalizace, dešťové kanalizace, elektřiny VN s trafostanicí a plynu.
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Stavba bude dvoupodlažní, bude mít obdélníkový půdorys a zastavěná plocha bude cca 6 390 m2.
Výška atiky bude 10,5 m.
Celkově je záměr plánován na ploše o rozloze cca 15 490 m2 a předpokládá vytvoření
max. 15 pracovních míst.
V současné době se na lokalitě nenachází žádné vzrostlé stromy ani keře, nedojde tedy ke kácení.
Návrh vegetačních úprav bude podrobně řešen v projektové dokumentaci v souladu s požadavky
příslušného orgánu ochrany přírody.
Dopravní napojení je navrženo ze stávajícího napojení komplexu Globus. Pro příjezd osobních
automobilů budou vybudována dvě napojení v rámci areálové komunikace Globusu a jeden
jednosměrný výjezd na ul. Průběžná (v jižní části zájmového území). Pro přístup do nového
objektu bude podél jihozápadní fasády vytvořen nový chodník.
Posuzovaný záměr je navržen v jedné variantě. Alternativou k navržené variantě je varianta
nulová, což je ponechání stávajícího stavu na lokalitě.
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Tabulka 12:

Shrnutí možných vlivů záměru na životní prostředí

oblast ovlivnění
obyvatelstvo
včetně sociálně
ekonomických
vlivů
ovzduší a klima

způsob ovlivnění
Stávající hlukovou a imisní situaci záměr výrazně neovlivní. Vlivem záměru nedojde
k významným dopadům na zdraví populace, resp. citlivých skupin obyvatel. Případný
vliv záměru na populaci v dotčené obytné zástavbě spojený se znečišťováním ovzduší
je nevýznamný.
Předpokládá se, že v důsledku realizace záměru vznikne 15 nových pracovních míst.
Záměr samostatně ani ve spojení s okolními zdroji znečišťování ovzduší nezpůsobí
překročení imisních limitů ani nezhorší podmínky pro jejich plnění.
Celkově bude vliv záměru na kvalitu ovzduší při dodržení opatření uvedených v
kapitole B.I.6 lokální, málo významný. Jeho realizace je z hlediska ochrany ovzduší
přijatelná, a to i při zohlednění spolupůsobení se sousedním areálem obchodního
centra GLOBUS a stávající silniční dopravou v okolí.
Klima nebude ovlivněno.

hluková situace

V chráněném venkovním prostoru nedojde v souvislosti s výstavbou a provozem
prodejny nábytku ASKO k překročení hygienického limitu pro hluk ze stacionárních
zdrojů v denní ani noční době. Nedojde k překročení hygienického limitu pro hluk
z provozu na pozemních komunikacích v denní době, ani k hodnotitelné změně
ekvivalentní hladiny akustického tlaku. Nedochází k překročení hygienického limitu
pro hluk z provozu na pozemních komunikacích korigovaného na starou hlukovou
zátěž v denní době.

povrchové a
podzemní vody

K negativnímu ovlivnění povrchových nebo podzemních vod by mohlo dojít pouze
v případě havárie. V průběhu normálního provozu záměru ASKO a při dodržení všech
předepsaných postupů se kontaminace podzemní ani povrchové vody nepředpokládá.
Celkový vliv záměru na povrchové a podzemní vody bude málo významný, z hlediska
ŽP přijatelný.

půda, horninové
K záboru ZPF ani lesního půdního fondu nedojde. Vlivem realizace záměru nedojde k
prostředí a přírodní erozi půdy, k ovlivnění stability území a neprojeví se deformace terénu. Záměr
zdroje
nezasahuje do CHOPAV. Záměr nezasahuje do žádného CHLÚ. Případné znečištění
horninového prostředí je málo pravděpodobné (pouze havárie techniky při výstavbě)
nebo úniky látek z vozidel, příslušná opatření jsou stanovena. Vliv záměru na půdu,
horninové prostředí a přírodní zdroje lze považovat za slabě negativní, málo
významný až nevýznamný. V případě havárie, či nedodržení předepsaných postupů se
bude jednat o dočasné, lokální, málo významné vlivy.
fauna, flóra,
ekosystémy

Vzhledem k lokalizaci uvažovaného záměru budou potenciálně dotčeny pouze běžné
živočišné nebo rostlinné druhy vyskytující se přímo na lokalitě a v jejím těsném okolí.
Zvláště chráněné druhy dle zákona č. 114/1992 Sb., se zde nevyskytují. Lokalita leží
mimo zvláště chráněná území dle zákona č. 114/1992 Sb., nachází se v ochranné
pásmu lesa.
Území není součástí mezinárodní sítě Natura 2000. Byl vyloučen vliv záměru na
evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Celkově lze konstatovat, že záměr bude
mít nulový až mírně negativní vliv na faunu, flóru a ekosystémy.
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krajina

hmotný majetek a
kulturní památky

Tvar, výška a členění objektu zapadá do okolní nízkopodlažní zástavby, výška atiky
bude 10,5 m. V rámci terénních a sadových úprav budou zatravněny nezpevněné
plochy. Zároveň bude na vhodných plochách provedena výsadba zeleně. Z hlediska
krajinného rázu se jedná o změnu, která se projeví pouze v dosahu možného
vizuálního vjemu. Očekávaný vliv záměru na krajinný ráz je minimální, přijatelný.
Realizací záměru nebudou dotčeny žádné kulturní památky ani hmotný majetek.
V zájmovém území se nenacházejí památkově chráněné objekty, ani zde nejsou
registrovány archeologicky významné lokality. Vliv je nulový.
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