Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, tel.: 596 114 030
www.azgeo.cz, azgeo@azgeo.cz

Název zakázky
Číslo úkolu
Objednatel

: Kopřivnice - Pracoviště zkoušení motorů v TATRA TRUCKS a.s. EIA
: 537063
: Projekt HTL, s.r.o.

Pracoviště zkoušení motorů v TATRA TRUCKS a.s.
Oznámení záměru
(v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.)

Zpracovala:

Ing. Pavla Vochyánová

Schválil:

Ing. Luboš Štancl
osvědčení odborné způsobilosti MŽP ČR č.j. 39838/ENV/10,
vydáno dne 6.5.2010, autorizace prodloužena rozhodnutím
MŽP č.j. 89011/ENV/14 ze dne 14.1.2015
ředitel společnosti

Ostrava, květen 2017

FOS-2/9

Zaveden integrovaný systém řízení
ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001

Výtisk č. 1

Kopřivnice - Pracoviště zkoušení motorů v TATRA TRUCKS a.s. - EIA

OBSAH:
ÚVOD ........................................................................................................................................ 4
A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI ........................................................................................... 4
B. ÚDAJE O ZÁMĚRU ........................................................................................................... 4
B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ............................................................................................................. 4
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 ................................................. 4
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru ..................................................................................... 5
B.I.3. Umístění záměru ................................................................................................... 5
B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry ..................................... 6
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí .............................. 6
B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru .............................. 7
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení .................. 12
B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků ................................................ 12
B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 a správních orgánů, které
budou tato rozhodnutí vydávat ......................................................................... 12
B.II. ÚDAJE O VSTUPECH ...................................................................................................... 12
B.II.1. Půda ................................................................................................................... 12
B.II.2. Voda .................................................................................................................. 13
B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje ........................................................... 13
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu ........................................................ 16
B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH................................................................................................... 16
B.III.1. Ovzduší ............................................................................................................ 16
B.III.2. Odpadní vody, odpady ..................................................................................... 17
B.III.3. Hluk a vibrace .................................................................................................. 19
B.III.4. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií ................ 20
C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ ................. 21
C.I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ
...................................................................................................................................... 21
C.II. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ, KTERÉ BUDOU PRAVDĚPODOBNĚ VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY ................................. 23
D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
.................................................................................................................................................. 27
D.I. CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI ...... 27
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů ............................ 27
D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima.................................................................................... 27
D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci .................................................................................. 28
D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody................................................................ 28
D.I.5. Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje ........................................ 29
D.I.6. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy ................................................................... 29
D.I.7. Vlivy na krajinu .................................................................................................. 29
Projekt HTL, s.r.o.

1

Oznámení záměru

Kopřivnice - Pracoviště zkoušení motorů v TATRA TRUCKS a.s. - EIA

D.I.8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky .................................................... 29
D.II. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI ................................... 29
D.III. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ
HRANICE ........................................................................................................................ 30
D.IV. CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ A SNÍŽENÍ VŠECH
VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A POPIS KOMPENZACÍ,
POKUD JE TO VZHLEDEM K ZÁMĚRU MOŽNÉ .................................................................. 30
D.V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, KTERÉ SE
VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ ................................................................................. 30
E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU .............................................................. 31
F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE ...................................................................................................... 31
F.I. MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE TÝKAJÍCÍ SE ÚDAJŮ V OZNÁMENÍ ................................. 31
F.II. DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE .......................................................... 32
G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
.................................................................................................................................................. 33
H. PŘÍLOHA .......................................................................................................................... 34

Seznam tabulek:
Tabulka č. 1 Předpokládané druhy odpadů vznikajících při výstavbě .................................. 18
Tabulka č. 2 Předpokládané druhy odpadů vznikající během provozu ................................. 18
Tabulka č. 3 Dlouhodobé průměrné srážkové úhrny ze stanice Mošnov s procentuálním
zastoupením dlouhodobého normálu ................................................................ 23
Tabulka č. 4 Pětileté průměry imisních koncentrací za období 2011-2015 .......................... 24

Projekt HTL, s.r.o.

2

Oznámení záměru

Kopřivnice - Pracoviště zkoušení motorů v TATRA TRUCKS a.s. - EIA

Seznam použitých zkratek:
ČHMÚ
CO
dB(A)
EVL
CHOPAV
KÚ MSK
LAeq,T
LpA
LwA
MŽP
NOx
NRBK
OLK
PHM
PM10, PM2,5
PO
PP
TZL
ÚSES
VKP
VOC
VZT
ŽP

Český hydrometeorologický ústav
oxid uhelnatý
decibel (váhové kritérium – filtr A koriguje naměřené hodnoty akustického
tlaku podle charakteristiky lidského ucha)
evropsky významná lokalita
chráněná oblast přirozené akumulace vod
Krajský úřad Moravskoslezského kraje
ekvivalentní hladina akustického tlaku za čas T
akustický tlak
akustický výkon zdroje hluku
Ministerstvo životního prostředí
oxidy dusíku
nadregionální biokoridor
odlučovač lehkých kapalin
pohonné hmoty
frakce prachových částic do velikosti 10 µm, resp. do velikosti 2,5 µm
ptačí oblast
přírodní památka
tuhé znečišťující látky
Územní systém ekologické stability
významný krajinný prvek
Volatile Organic Compounds (těkavé organické látky)
vzduchotechnika
životní prostředí
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ÚVOD
Předkládané oznámení záměru v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, v platném znění, pro záměr „Pracoviště zkoušení motorů v TATRA
TRUCKS a.s.“ bylo zpracováno na základě smlouvy o dílo (SOD) HTL – 4253, SO 03
uzavřené dne 18.4.2017 mezi společnostmi AZ GEO, s.r.o. (zhotovitel) a Projekt HTL, s.r.o.
(objednatel).
V rámci oznámení je řešeno vybudování pracoviště zkoušení motorů ve stávající hale
společnosti TATRA TRUCKS a.s. v areálu Tatry v Kopřivnici, jehož nedílnou součástí je
instalace venkovní typizované nadzemní nádrže na naftu o objemu 15 m3, která bude
využívána jako palivo pro zkoušení motorů.

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A.I Název oznamovatele:

TATRA TRUCKS a.s.

A.II. IČ:

01482840

A.III. Sídlo:

Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice

A.IV. Oprávněný zástupce oznamovatele:
Projekt HTL, s.r.o., Pohraniční 27, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ: 25865145
zastupující společnost TATRA TRUCKS a.s. na základě plné moci ze dne 25.4.2017
Ing. Pavel Šebesta, jednatel společnosti
tel.: + 420 595 952 420, e-mail: sebesta@projekthtl.cz

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
Název záměru:

„Pracoviště zkoušení motorů v TATRA TRUCKS a.s.“

Zařazení záměru:
Dle přílohy č. 1 zákona č.100/2001 Sb., v platném znění, je záměr zařazen do kategorie II
(záměry vyžadující zjišťovací řízení), bod 10.4 „Skladování vybraných nebezpečných
chemických látek a chemických přípravků (vysoce toxických, toxických, zdraví
škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilizujících, karcinogenních, mutagenních, toxických
pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t;
kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t“.
Příslušným úřadem pro proces posuzování vlivů na životní prostředí je Krajský úřad
Moravskoslezského kraje.

Projekt HTL, s.r.o.
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B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Pracoviště zkoušení motorů bude představovat nový vestavek ve stávající hale. Vestavek bude
zděné konstrukce s jednotlivými zkušebními boxy a příslušenstvím, s půdorysnými rozměry
39,7 x 22,7 m a výškou 6,4 m.
Zastavěná plocha pro pracoviště:

901 m2

Obestavěný prostor:

4 734 m3

Předpokládaný čistý provozní čas:

230 dnů / rok, tj. 3 680 h/rok

Pracoviště nové zkušebny bude obsluhováno stávajícími zaměstnanci ve dvousměnném
provozu.
Předpokládaná spotřeba elektrické energie:

983 MWh/rok

Předpokládaná spotřeba zemního plynu (na vytápění):

10 800 m3/rok

Předpokládaná spotřeba motorového oleje:

600 l/rok

Předpokládaná spotřeba motorové nafty:

368 000 l/rok

Předpokládaná max. spotřeba nafty - provoz zkušebny:

180 l/hod

Předpokládaná max. spotřeba nafty – provoz 1 motoru:

60 l/hod

Venkovní nádrž na naftu, umístěná na zpevněné betonové ploše vně haly, bude nadzemní
typizovaná dvouplášťová nádrž válcovitého tvaru o průměru 2,0 m a délce 5,0 m, o objemu
15 m3.
Kapacita nádrže na naftu byla zvolena s ohledem na celkovou předpokládanou roční spotřebu
motorové nafty v provozu centralizovaného pracoviště zkoušení motorů, v závislosti na
předpokládaném počtu a typu zkoušených motorů a četnosti plnění nádrže, která bude
probíhat cca 1x za měsíc, tj. 12x za rok.
B.I.3. Umístění záměru
Kraj:

Moravskoslezský

Obec:

Kopřivnice (599565)

Katastrální území:

Kopřivnice (č. k.ú. 669393)

Parcela:

1909/67 (zastavěná plocha a nádvoří – č.p. 1450; stavba pro výrobu
a skladování),
1909/1 (manipulační plocha)

Lokalita:

TATRA TRUCKS a.s. areál Tatry 1450/1

Investiční záměr je situován do uzavřeného průmyslového areálu Tatry společnosti TATRA
TRUCKS a.s. v Kopřivnici. Jedná se o část průmyslové zóny, která se od roku 2005 rozrostla
o nový průmyslový park Kopřivnice směrem na východ. Záměr bude umístěn v západní části
areálu.
Terén lokality je rovinatý s nadmořskou výškou v úrovni 320 m n. m. Pracoviště zkoušení
motorů bude umístěno ve stávající hale vývoje 240.4 na parcele č. 1909/67, nádrž na naftu
a chladící věže budou umístěny vně haly, za štítovou stěnou, na parcele č. 1909/1 v k.ú.
Kopřivnice.

Projekt HTL, s.r.o.
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Navrhovaná stavba je v souladu s Územním plánem města Kopřivnice, schváleném
usnesením Zastupitelstva města Kopřivnice č. 437 ze dne 17. 9 .2009 a všemi jeho změnami
do roku 2016.
B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměrem investora je vytvoření centrálního pracoviště zkoušení motorů s jednotlivými
zkušebními boxy formou vestavku do stávající haly a umístění typizované nádrže ke
skladování nafty, nutné k provozu pracoviště, na nově zpevněnou nepropustnou plochu vně
haly (nádrž nebude určena pro veřejný výdej pohonných hmot). Součástí záměru je rovněž
umístění chladících věží za štítovou stěnu na zpevněnou venkovní plochu.
Jedná se o instalaci nové zkušební technologie do jednoho centralizovaného pracoviště.
Stávající zkušebna motorů je umístěna v blízkosti hlavního vjezdu do areálu TATRA
TRUCKS. Byla postavena před cca 40 lety a nyní již nevyhovuje svým dispozičním řešením,
umístěním v rámci areálu závodu a strojně-technickým vybavením. Ve stávající zkušebně
není možné provádět vývoj a zkoušení nově vyvíjených moderních motorů a jejich
komponentů v TATRA TRUCKS a.s.
Okolí posuzovaného záměru je zastavěno průmyslovými objekty. V areálu TATRY
Kopřivnice již několik let působí desítky menších, většinou místních firem. Vedle těžkých
nákladních aut se tedy vyrábějí bicykly, obaly, podniká tady stolárna nebo strojírenské firmy.
Z větších společností jsou to např. společnost TATRA DEFENCE VEHICLE a.s. (výroba
obrněných vozidel), GalvanKo s.r.o. (pokovování protikorozními povlaky), Tawesco s.r.o.
(výroba lisovacích nástrojů, výlisků za studena a svařovaných dílů). Z firem využívajících
nový průmyslový park, který navazuje na východní straně na původní areál automobilky
TATRA, jsou to zejména společnosti zabývající se výrobou komponentů pro automobilový
průmysl - DURA Automotive Systems CZ, s.r.o., Brose CZ spol. s r.o., Erich Jaeger, s.r.o.,
Röchling Automotive Kopřivnice s.r.o, Rieger Automotive, s.r.o., Cirex CZ s.r.o, dále např.
výrobce spotřebitelské elektroniky Bang & Olufsen, s.r.o.
Na základě informací z Informačního systému EIA nejsou v předmětné lokalitě připravovány
nové záměry, které by mohly s posuzovaným záměrem spolupůsobit. Kumulativní působení
vlivů lze očekávat v souvislosti se stávajícími provozy v průmyslovém areálu Tatra
Kopřivnice.
Kumulativní vlivy záměru nastanou u vlivů na hlukovou a imisní situaci v území s vlivy
stávající výrobní činnosti v území, avšak nezpůsobí zvýšení stávající hlukové zátěže v okolí
výpočtových bodů, která je pod úrovní hlukového pozadí ani nezpůsobí překračování
imisních limitů či nezhorší podmínky pro jejich plnění.
Vliv záměru na hlukovou situaci je vyhodnocen v hlukové studii, která je součástí přílohové
části předkládaného oznámení, a je zohledněn také v části D. Hodnocení vlivů.
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant
a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Záměr je předkládán v jediné variantě technické i lokalizační. Umístění záměru vybráno na
základě technologických, prostorových a logistických požadavků vývoje. Hala byla vybrána
i s ohledem na vhodný prostor vně haly k umístění nádrže na naftu.
Cílem záměru je vytvoření jednoho centralizovaného pracoviště zkoušení motorů
s jednotlivými zkušebními boxy a příslušenstvím tak, aby odpovídalo požadavkům vývoje.
Projekt HTL, s.r.o.
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Na pracovišti budou instalována jak nově nakoupená zařízení, tak zařízení přemístěná ze
stávající zkušebny, která byla postavena před cca 40 lety a v současné době již nevyhovuje
svým dispozičním řešením, umístěním v rámci areálu závodu (blízkosti hlavního vjezdu do
areálu TATRA TRUCKS a.s.), ani strojně-technickým vybavením.
Důvodem pro zřízení nádrže na naftu je zajištění provozu tohoto pracoviště. Kapacita nádrže
byla zvolena s ohledem na předpokládanou celkovou roční spotřebu motorové nafty na
pracovišti zkoušení motorů.
B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Záměr představuje vytvoření centralizovaného pracoviště zkoušení motorů s jednotlivými
zkušebními boxy a příslušenstvím dle požadavků vývoje. Pracoviště se zkušebními boxy
a příslušenstvím bude vytvořeno formou vestavku (o rozměrech 39,7 x 22,7m a výšku 6,4m)
v hale a bude vymezeno řady sloupů G, H a 27 až 31. Objekt vestavby bude zděný
jednopodlažní, z části dvoupodlažní nepodsklepený.
Obvodové a vnitřní nosné stěny tl. 300 mm jsou z cihelných bloků, nosnou konstrukci stropů
tvoří ocelové nosníky z válcovaných profilů. Na spodní příruby nosníků je přivařen trapézový
plech tl. 0,75 mm, na plechu je osazená monolitická betonová deska z betonu tl. 40+60 mm,
vyztužená svařovanou sítí KARI. Na betonové desce je minerální vlna tl. 20-80 mm. Na
horních přírubách nosníků je položen plech tl. 6 mm s výztuhami, který tvoří plošinu pro
umístění tažných zařízení na stropech vestavby.
Vrata a dveře jsou ocelová, oboustranně oplechovaná, s tepelně izolační výplní. Okna jsou
kovová neotevíravá rozměrů 1500 x 1500 mm a 2000 x 1500 mm. Okna i dveře jsou s 30-ti
minutovou požární odolností.
Základy chladících věží budou provedeny jako monolitická železobetonová deska z betonu
s výztuží sítí KARI a chladící věže budou k nim budou kotveny lepenými kotvami. Základy
pod nádrž paliva budou tvořit monolitické betonové patky s výztuží sítí KARI, nádrž bude
ukotvena rovněž lepenými kotvami.
Stávající manipulační zpevněná plocha, na které budou osazeny chladící věže a nádrž na naftu
bude využita pro otáčení a stání silničního vozidla zajišťujícího přísun nafty. Bude provedena
oprava napojení mezi manipulační plochou a stávající panelovou komunikací.
Podrobný popis stavebně konstrukčního řešení je popsán v souhrnné technické zprávě stavby.
Dispoziční řešení pracoviště je přizpůsobeno požadavkům vývoje motorů. Dle požadavků
vývoje budou na pracoviště dopravovány pomocí vysokozdvižných vozíků motory nebo jejich
funkční části, které budou v jednotlivých boxech zkoušeny a vyhodnocovány. Součástí
pracoviště jsou tedy jednotlivá zkušební zařízení, ale také příslušenství nezbytné k jejich
provozu.
Nová budova (vestavek) zkušebny motorů bude rozdělena následovně:
-

Pozorovatelna a kancelář
Měřící boxy č. 1, č. 2, č. 3
Místnost VZT 1 (pro měřící boxy č. 1 a 2)
Místnost VZT 2 (pro měřící box č. 3)
Montáž motorů a příprava zkoušek
Elektrorozvodna
Sklad 1, sklad 2
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- Zkušebna vzduchotechniky
- Zkušebna aerodynamiky hlav válců
- Přístupová chodba
1. Pozorovatelna a kancelář
Pozorovatelna a kancelář slouží k řízení, ovládání a kontrole zkoušených spalovacích motorů.
Z pozorovatelny je přes protihlukové okna výhled do jednotlivých měřících boxů a vstupy
(přes protihlukové dveře) do jednotlivých měřících boxů, výstupy jsou do prostoru haly 240.4
a do přístupové chodby. V pozorovatelně budou umístěny ovládací zařízení jednotlivých
dynamometrů a motorů umístěných v boxech.
2. Měřící boxy
Přístup do boxů bude přes protihluková vrata (z chodby) a dveře (z pozorovatelny). Zkoušené
spalovací motory budou naváženy do boxů stávajícími vysokozdvižnými vozíky vraty
z chodby. Pod stropem boxu bude drážka pro závěsný elektrický kladkostroj určený
k manipulaci se zkoušenými motory. Odvod výfukových spalin ze zkoušených motorů bude
zajištěn kouřovodem o průměru 200 mm.
Měřící box č. 1
Bude zde umístěna tlakovým vzduchem odpružená základová deska, na které bude připevněn
nový vzduchem chlazený dynamometr a zkoušený spalovací motor. Box bude vybaven
zařízením nutným pro jeho zkoušení (palivoměr, kouřoměr atd.).
Měřící box č. 2
Bude zde umístěna tlakovým vzduchem odpružená základová deska, na které bude připevněn
vodou chlazený dynamometr přesunutý ze stávající zkušebny a zkoušený spalovací motor.
Box bude vybaven zařízením nutným pro jeho zkoušení (palivoměr, kouřoměr atd.).
Měřící box č. 3
Měřící box č. 3 bude prázdný a bude stavebně připraven pro budoucí umístění dynamometru
C500 (chlazený vodou) vč. základové desky. Pod stropem boxu bude drážka pro závěsný
elektrický kladkostroj o nosnosti 3,2 t.
3. Místnost VZT 1 pro měřící boxy č. 1 a 2
Místnost bude sloužit k umístění řídicího rozvaděče VZT jednotek pro měřící boxy č. 1 a 2.
VZT jednotky, které budou sloužit k chlazení/ohřevu budou umístěny na stropech měřících
boxů č. 1 a 2. Přívod vzduchu do VZT jednotek bude přes štítovou stěnu haly, vzduch bude
z VZT jednotek vháněn přes místnost VZT 1 do měřících boxů nad podlahou. Odsávání
vzduchu z měřících boxů bude pod stropem a výfuk přes střechu haly.
Podrobnější popis vzduchotechnických zařízení je z důvodu přehlednosti uveden v kapitole
B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje, včetně bilance surovin pro provoz zařízení.
Na stropě místnosti VZT 1 (na nosných stěnách) budou rovněž umístěny komíny pro
odvádění spalin ze zkoušených motorů.
4. Místnost VZT 2 pro měřící box č. 3
Místnost VZT pro měřící box č. 3 bude prázdná a bude stavebně připravena pro budoucí
umístění VZT jednotek na střechu měřícího boxu č. 3 zajišťující chlazení/ohřev a výměnu
vzduchu v tomto boxu.
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5. Montáž motorů a příprava zkoušek
Na pracovišti montáže motorů se budou na otočném stojanu provádět kompletní demontáže
zkoušených motorů při periodických zkouškách kvality a po životnostních zkouškách. Olej
z demontovaných motorů se bude zachytávat do ocelové vany pod otočným stojanem. Otočný
stojan vč. hydraulické stanice (na otáčení stojanu) je stávající a bude přesunut ze stávající
zkušebny. Pod stropem bude drážka pro závěsný elektrický kladkostroj o nosnosti 3,2 t
určený k manipulaci s motory. Spalovací motory budou naváženy do boxu stávajícími
vysokozdvižnými vozíky vraty z chodby.
Na pracovišti přípravy zkoušek budou spalovací motory individuálně připravovány na
zkoušky. Jedná se zejména o instalaci čidel pro měření, úpravy a změny uchycení
jednotlivých komponentů výfukového potrubí (katalyzátory, filtry pevných částic atd.).
Z tohoto důvodu bude pracoviště vybaveno základním dílenským vybavením, jako jsou např.
svařovací box, souprava pro svařování plamenem a řezání kyslíkem, dvoukotoučová
stojanová/stolní bruska, strojní rámová pila, rozbrušovačka, dílenské stoly. Vybavení
pracoviště přípravy zkoušek bude přesunuto ze stávající zkušebny. Na pracovišti přípravy
zkoušek bude vyčleněn prostor pro mycí stůl, kterým bude pracoviště v budoucnu vybaveno.
6. Elektrorozvodna
V této místnosti budou umístěny řídicí rozvaděče jednotlivých zařízení zkušebny
(dynamometry, el. vybavení montáže motorů a přípravy zkoušek, osvětlení) mimo rozvaděče
VZT. Na stropě elektrorozvodny bude umístěna VZT jednotka k chlazení/ohřevu jednotlivých
místností zkušebny motorů mimo měřící boxy (mají samostatné VZT jednotky).
7. Sklad 1, sklad 2
Sklad 1 bude využíván k uskladnění motorů a jednotlivých dílů určených pro zkoušky na
motorech. Bude zde umístěna plechová skříň ze záchytnou vanou pro uskladnění technického
benzínu, motorového oleje, odmašťovačů apod. Sklad 2, umístěný v patře nad pozorovatelnou
a kanceláří s přístupem po schodišti, bude využíván k uskladnění drobnějších dílů
a pomocného materiálu určeného pro zkoušky na motorech. V obou skladech budou uloženy
díly po zkouškách pro jejich opakované použití.
8. Zkušena vzduchotechniky
Na pracovišti vzduchotechniky budou instalovány dvě tratě, kde je prováděno experimentální
zjišťování parametrů jednotlivých prvků systému chlazení motorů. Měřící tratě se budou
přesouvat včetně vybavení (dílenské stoly, skříně) ze stávající zkušebny. Na pracovišti
zkušebny vzduchotechniky bude rovněž vyčleněn prostor pro zařízení na ohřev oleje, kterým
bude v budoucnu vybaveno.
9. Zkušebna aerodynamiky hlav válců
Na pracovišti aerodynamiky hlav válců se bude provádět hodnocení a optimalizace parametrů
výfukových kanálů hlav válců motorů. Provádí se měřením množství vzduchu v závislosti na
zdvihu ventilu a tlaku ve válci. Měřící zařízení se skládá z měřící komory, clonkové trati,
výfukového potrubí a ventilátoru. Vzduch sloužící k měření je nasáván ze zkušebny, výfuk
vzduchu (do vnitřního prostoru haly) je včetně ventilátoru umístěny na stropě zkušebny.
Během měření není vzduch znečišťován. Ve zkušebně budou rovněž digitální váhy uložené na
žulové desce v nosném rámu sloužící k měření emisí pevných částic ve výfukovém potrubí.
Na pracoviště bude přesunuto základní vybavení ze stávající zkušebny.
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10. Přístupová chodba
Přístupová chodba slouží k přístupu do vnitřní části objektu zkušebny. Vjezd bude ocelovými
vraty a celý prostor přístupové chodby bude nezastřešen.
Venkovní nádrž paliva
Kovová nádrž na PHM (motorovou naftu) umístěná ve venkovním prostoru za štítovou stěnou
haly bude ocelová dvouplášťová nádrž typu DTO EN150 objemu 15 000 l (provedení
v souladu s EN 12285-2). Nádrž bude uložena v podpěrném sedlovém rámu pro ukotvení
nádrže k základové konstrukci. Standardně jsou součástí – úchyty pro manipulaci s prázdnou
nádrží, přístupový žebřík, uzemňovací připojení, snímač úniku náplně do mezipláště typu
EUROVAC dle EN13160, příruba ø745mm, plnící připojení 3“ s přípojkou VK Elaflex,
ventil proti přeplnění dle EN 13616, odvětrání s plamenojistkou 2“, měrka paliva, rezervní
připojení 1“, přírubové sání s kontrolním ventilem 1“.
Dále bude instalováno čerpadlo pro distribuci nafty do provozní nádrže 400 l ve zkušebně.
Napojovací potrubí (DN20) bude dimenze 1“.
Doplňování nafty do venkovní nádrže bude zajišťováno silničními vozidly po stávajících
vnitropodnikových komunikacích.
Vnitřní nádrž paliva
Provozní nádrž paliva, o objemu 400 l, bude umístěna nad vstupní chodbou do pozorovatelny.
Nádrž bude umístěna na svařovaném ocelovém rámu výšky cca 0,5m, aby se zajistil
minimální spád potrubí (DN15) 1° nad stropem k jednotlivým měřícím boxům. Potrubí
motorové nafty bude přivedeno do každého měřícího boxu a ukončeno kulovým kohoutem
a elektromagnetickým ventilem. Odvzdušnění nádrže bude vyvedeno potrubím (DN15) nad
novou střechu haly.
Nádrž na naftu bude vybavena integrovaným hladinoměrem, měřením úniku nafty
a vypouštěcím otvorem na dně nádrže. Nafta bude z nádrže vytékat gravitačně.
Spalinovod
Na výstupu ze spalovacího naftového motoru spaliny procházejí filtrem pevných částic
a katalyzátorem (stávající) a následně budou vstupovat do nové vertikální flexibilní nerezové
roury a kouřové roury o průměru 200 mm (neizolované). Flexibilní roura je zvolena proto,
protože zkoušené motory vč. příslušenství (katalyzátory, filtry atd.) mají rozdílné rozměry
a bude proto nutné se napojovat na výstupní potrubí z motoru v různých místech. Poté budou
spaliny vedeny horizontálně s šikmým výstupem (45°) přes strop do vstupního sopouchu
komína. Kouřovod bude v tomto místě zaizolován z důvodu ochrany VZT potrubí pod
stropem. Zděný komín bude umístěn na stropě měřícího boxu (v místě nad nosnou zdí)
s výstupem přes střechu nad sousední světlík (min. 1m). Komín bude vybaven všemi nutnými
částmi pro jeho bezpečný a spolehlivý chod dle platných norem (zadní průduch, kondenzační
jímka, čistící a měřící otvory, krycí deska, stříška, střešní prostup atd.). Každý měřící box
(č.1 a 2) bude mít svůj vlastní komín. Měřící box č.3 bude komínem vybaven až v budoucnu
po instalaci dynamometru C500.
Technická data:
- Teplota spalin na výstupu z motoru (max.)

650 °C

- Přetlak na vstupu do kouřové roury (max.)

3 000 Pa

- Průměr kouřové roury

200 mm
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- Množství spalin (max.)

3 000 kg/hod

- Měrná hmotnost spalin (min.)

0,44 kg/m3

Chladící věže
Pro chlazení a maření tepelného výkonu budou využity uzavřené chladící věže se skrápěním
o chladícím výkonu 513 kW (výkon každé věže), které budou umístěny na betonové desce
vně haly. Každá chladící věž bude vybavena nízkohlučnými axiálními ventilátory, které
budou zajišťovat nucené proudění vzduchu ve věži, cirkulačním čerpadlem, které bude
zajišťovat zkrápění trubkovnice výměníku a dalším nezbytným vybavením pro automatický
provoz. Součástí věží bude i zásobní vana pro skrápěcí vodu. Tato vana bude vybavena
elektrickým topením, která bude chránit vodu před zamrznutím v zimním období.
K oběhu chladící kapaliny bude použito jednostupňové odstředivé čerpadlo se sacími
a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose. Čerpadlo bude instalováno se synchronním
motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem a se snímačem diferenčního
tlaku. Čerpadlo bude instalováno poblíž základové desky dynamometru.
Chladící okruh bude tvořen potrubím z uhlíkové oceli o dimenzi DN80. Potrubí bude uloženo
v kanále v podlaze zkušebny a bude opatřeno nátěrem. Vně budovy u chladící věže bude
potrubí izolováno. Jako teplosměnné médium bude použita nemrznoucí kapalina na bázi
glykolů se spektrem antikorozních přísad a bude naředěna na koncentraci pro použití do
teploty -30°C. V potrubí budou instalována čidla pro řízení cirkulačního čerpadla
a doplňování směsi do okruhu. Dále pak bude k potrubí napojena tlaková expanzní nádoba,
která bude krýt případné tlakové pulzace a automatické zařízení pro doplňování chladící
kapaliny do systému.
Potrubí pro doplňování vody bude napojeno na rozvod pitné vody v hale, potrubí přepadu
a vypouštění chladící věže bude napojeno do svodu vnitřní kanalizace. Vypouštěcí potrubí
bude osazeno solenoidem, který bude zajišťovat v časových intervalech (bude určeno ve
zkušebním provozu) odpouštění zásobní nádrže skrápěcí vody z důvodu odluhu a zahuštění
vody. Také bude možné po otevření tohoto solenoidu zcela vypustit zásobní nádrž chladící
věže.
Každý chladící okruh bude vybaven pro přípravu a automatické doplňování glykolové směsi
do okruhu. Jednotka se bude skládat z plastové zásobní nádrže, ve které se bude připravovat
směs pro doplňování a čerpadlem, které bude zajišťovat jak plnění okruhu při najetí systému
tak i doplňování směsi během provozu.
K prevenci a minimalizaci vlivů na jednotlivé složky životního prostředí jsou již do
přípravy záměru zakomponována následující opatření:
Opatření v průběhu výstavby záměru
 Pro minimalizaci prašnosti bude zajištěno zkrápění suti vzniklé při demoličních pracích,
zkrápění a čištění komunikací a zpevněných ploch, určených pro přepravu materiálu
a zabezpečení skladování materiálu pokud možno v uzavřených prostorách. Při vlastní
přepravě musí být sypké materiály na přepravních prostředcích zaplachtovány.
 Pro snížení emisí ze spalovacích motorů bude v maximální míře zajištěna koordinace
přepravy a pohybu dopravních prostředků uvnitř i vně areálu, stejně tak budou na
maximální míru omezeny volnoběhy motorů vozidel a těžkých stavebních mechanismů.
 Pro dodržení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb se
doporučuje provádět hlučné stavební práce v denní době od 7:00 do 21:00 hod a stavební
práce v noční době zcela vyloučit.
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 Všechna použitá stavební mechanizace zajišťujících provádění úprav musí být v dobrém
technickém stavu, aby nedocházelo k případným nežádoucím úkapům provozních
kapalin, nadměrným emisím či hluku z provozu těchto prostředků.
 Materiály potřebné k výstavbě záměru, které by mohly být znehodnoceny nebo
poškozeny nevhodným skladováním nebo manipulací, je potřeba chránit, aby zbytečně
nevznikaly tuhé odpady. V případě jejich vzniku bude smluvně se subjekty oprávněnými
k nakládání s odpady zajištěno odstranění odpadů.
Opatření při provozu záměru
Při provozu záměru je nutné zejména dodržet podmínky pro minimalizaci provozních úniků
závadných látek a dále základní požadavky pro manipulaci s jednotlivými látkami ve vztahu
k možným havarijním únikům. Pro zajištění požadavků na bezpečný provoz zařízení je nutno
především:
Opatření po ukončení provozu
 technologické celky budou po ukončení provozu posouzeny z hlediska jejich další
využitelnosti,
 nepoužitelné součásti budou vyřazeny a bude s nimi nakládáno jako s odpady v souladu
s platnou legislativou.
Nejdůležitější preventivní opatření
Nejdůležitějším preventivním opatřením je pravidelná pečlivá údržba zařízení – předepsané
revize a opravy zařízení, včasné odstraňování případných poruch na zařízeních.
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Přepokládaný termín zahájení stavby:

12/2018

Přepokládaný termín ukončení stavby:

10/2019

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj:

Moravskoslezský

Město:

Kopřivnice

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 a správních orgánů, které budou
tato rozhodnutí vydávat
Stavební úřad (Městský úřad Kopřivnice, Odbor stavebního řádu, územního plánování
a památkové péče) - územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační souhlas
B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
Záměr bude realizován v uzavřeném areálu společnosti, ve stávající hale a na stávající
manipulační ploše sloužící, která bude z důvodu umístění nádrže na naftu nově zpevněna.
Jedná se o parcely č. 1909/67 (zastavěná plocha a nádvoří – č.p. 1450; stavba pro výrobu
Projekt HTL, s.r.o.
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a skladování), č. 1909/1 (manipulační plocha). Nebude prováděná skrývka ornice a nebude
tedy vytvořena žádná nová deponie pro skrývky.
Záměr nepředstavuje nároky na dočasný nebo trvalý zábor zemědělského a půdního fondu.
Záměrem také nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa. Na lokalitě se
nevyskytují žádné keře či vzrostlé stromy, realizace záměru si nevyžádá kácení dřevin ani jiné
terénní úpravy.
B.II.2. Voda
Přívod vody pro pracoviště zkoušení motorů bude zajištěn ze stávajících rozvodů v hale, které
jsou napojeny na veřejný vodovod.
Pitná voda
Pitná voda bude zapotřebí pro hygienu zaměstnanců pracoviště zkoušení motorů. Připojovací
bod bude pod jeřábovou v blízkosti sloupů „H31/I31“. Umyvadla budou umístěna
v pozorovatelně a kanceláři (3ks), v každém měřícím boxu (3x 1ks) a místnosti montáže
motorů (1ks). Max. spotřeba pitné vody bude 1,9 m3/hod, 6 992 m3/rok.
Dále bude pitná voda sloužit k doplňování vody do chladících věží. Potrubí pro doplňování
vody do chladící věže bude napojeno na rozvod pitné vody v hale. Doplňování bude probíhat
automaticky otevíráním solenoidu, dle stavu hladiny v zásobní nádrži v závislosti na odparu.
Požární voda
Připojovací bod bude pod jeřábovou v blízkosti sloupů „H31/I31“. Z tohoto místa bude
požární voda vedena po stropě měřících boxů č.1 a 2 do nástěnného hydrantu v umístěného
v blízkosti vstupní chodby do pozorovatelny. V případě potřeby požární vody bude její max.
spotřeba 4,0 m3/hod.
B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
El. energie bude potřebná zejména pro vytápění a větrání jednotlivých místností a pracovišť.
Dále bude el. energie využita pro chod 1 čerpadla zajišťujícího doplňování vnitřní nádrže
nafty z venkovní nádrže, v současném stupni projektové dokumentace není spotřeba
el. energie specifikována.
Vytápění měřících boxů
Měřící boxy č. 1 a 2 budou vytápěny pomocí nástěnných teplovzdušných jednotek
s elektrickým ohřevem vzduchu (označení EO-1 a EO-2), v provozu budou jen v zimním
období, když bude potřeba prostor boxu vytopit na požadovanou teplotu při přípravě zkoušek
a také v počátku samotné zkoušky do doby, než se motory a dynamometry zahřejí a začnou
místnost vytápět samy odpadním teplem (během zkoušky motorů v zimním období je potřeba
ohřívat spalovací vzduch, který je do boxů přirozeně nasáván volným potrubím z venkovního
prostoru). Měřící box č. 3 bude zatím nevytápěným prostorem, v budoucnu při jeho aktivaci
bude vybaven stejnou nástěnnou teplovzdušnou jednotkou, jako jsou v boxech č. 1 a 2.
Maximální celkový instalovaný příkon teplovzdušných jednotek EO-1 a EO-2 je 4,1 kW.
Větrání měřících boxů
Každý měřící box je nuceně rovnotlakově větrán pomocí dvou centrálních
vzduchotechnických jednotek (označení VZT-2 až VZT-5) umístěných na stropě vestavku
vždy nad příslušným měřícím boxem. Měřící box č. 3 je z rozhodnutí investora připraven jako
rezerva a zatím není vybaven vzduchotechnickým zařízením. Po jeho aktivaci bude větrán
stejným způsobem, jako jsou větrány měřící boxy č. 1 a 2.
Projekt HTL, s.r.o.
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Všechny vzduchotechnické jednotky VZT-2 až VZT-5 mají stejné složení a liší se jen servisní
stranou. Jednotky nemusí splňovat požadavky nařízení komise EU č. 1253/2014 na ekodesign
větracích jednotek, protože odvětrávají škodliviny (nežádoucí tepelnou zátěž) vzniklé
z provozu technologického zařízení. Jednotky se skládají z přívodních a odtahových
ventilátorů (vždy dvojice paralelně umístěných ventilátorů s plynule řízeným výkonem
pomocí frekvenčních měničů), dvou filtrů (třída filtrace M5), směšovací komory s plynule
ovládanou směšovací klapkou, tlumičů hluku na všech stranách, dvou uzavíracích klapek
ovládaných servopohonem (s bezpečnostní pružinou, s plynulým ovládáním), pružných
připojovacích manžet, a základového rámu.
Maximální potřeba el. energie na větrání měřících boxů (celkem pro VZT-2 až 5) 120 kW
Předpokládaná roční spotřeba el. energie na větrání měřících boxů
270 MWh/rok
Větrání a vytápění místností (mimo měřící boxy)
Prostory mimo měřící boxy (zkušebny, pozorovatelna, přípravná místnost, rozvodny a sklady)
jsou nuceně rovnotlakově větrány a chlazeny pomocí centrální vzduchotechnické jednotky
(označení VZT-1) umístěné na stropě vestavku nad zkušebnami. Vzduchotechnická jednotka
splňuje požadavky nařízení komise EU č. 1253/2014 na ekodesign větracích jednotek.
Čerstvý vzduch je do vzduchotechnické jednotky nasáván přes protidešťovou žaluzii
umístěnou ve fasádě haly. V jednotce je čerstvý vzduch filtrován a pomocí rekuperátoru,
ohřívače a chladiče tepelně upravován na požadovanou teplotu a následně je potrubím
přiváděn do větraných prostor, kde je distribuován přes potrubní vyústky. Odvod vzduchu
z větraných místností je přes potrubní vyústky a je odvodním potrubím odváděn do
vzduchotechnické jednotky, kde předá teplo (chlad) čerstvému vzduchu a následně je odveden
přes střechu haly do venkovního prostoru.
Maximální potřeba el. energie na větrání mimo měřící boxy
Předpokládaná roční spotřeba el. energie na větrání mimo měřící boxy

6,47 kW
46,2 MWh/rok

Ochlazování vzduchotechnických jednotek
Zdrojem chladu pro vzduchotechnickou jednotku VZT-1 jsou dvě kondenzační jednotky
(označení KJ-1 a KJ-2) umístěné na ocelové konstrukci na střeše objektu. Chladícím médiem
je ekologické chladivo R410A.
Celková maximální potřeba el. energie pro ochlazování
Předpokládaná maximální roční spotřeba el. energie pro ochlazování

9,06 kW
19,6 MWh/rok

Klimatizace zkušebny aerodynamiky hlav válců
Zkušebna aerodynamiky hlav válců je na požadovanou teplotu +22±3 °C chlazena a vytápěna
pomocí samostatného klimatizačního systému typu Split. V místnosti je umístěna nástěnná
klimatizační jednotka (označení VJ-1), venkovní kondenzační jednotka (označení KJ-3) je
umístěna na ocelové konstrukci na střeše objektu.
Celková maximální potřeba el. energie klimatizace
Předpokládaná maximální roční spotřeba el. energie klimatizace

1,46 kW
2,8 MWh/rok

Surovinové zdroje
Při výstavbě budou použity běžné stavební suroviny a materiály: beton, cihly,zdivo, ocelové
konstrukce, plechy, izolační výplně, drcené kamenivo. Přísun zemin se neuvažuje. Stavení
materiály budou zajišťovány dodavatelským způsobem a na místo dováženy silničními
vozidly po stávajících komunikacích.
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Komponenty konstrukce čerpací stanice jsou hotovými prvky, které budou součástí dodávky.
nádrže. Stávající zpevněná plocha pro uložení zařízení bude opravena, pro příjezd a odjezd
techniky bude využívána stávající panelovou komunikací.
Motorová nafta
Motorová nafta bude využívána jako PHM pro zkoušení jednotlivých motorů. Z venkovní
nadzemní nádrže o objemu 15 000 l bude potrubím DN20 provedeno napojení provozní
nádrže o objemu 400 l, z níž bude nafta přivedena do každého měřícího boxu, vytékat bude
gravitačně.
-

Předpokládaná max. spotřeba nafty - provoz zkušebny
Předpokládaná max. spotřeba nafty – provoz 1 motoru
Předpokládaná spotřeba motorové nafty

180 l/hod
60 l/hod
368 000 l/rok

Provozní kapaliny
Pracoviště zkušebny motorů bude mít nároky na provozní kapaliny, jako jsou technický
benzín, motorový olej, odmašťovače apod. Tyto kapaliny budou uskladněny plechové skříni
se záchytnou vanou ve skladě 1. Předpokládá se spotřeba motorového oleje v množství
600 l/rok.
Zemní plyn
Zemní plyn bude zapotřebí pro provoz vzduchotechnické jednotky VZT-1, která bude
zajišťovat větrání (včetně vytápění) prostorů zkušebny, pozorovatelny, přípravné místnosti,
rozvodny a skladů (mimo měřící boxy). Připojovací bod bude pod jeřábovou drahou
v blízkosti sloupů „H31/I31“, odtud povede ke skladu 1, kde bude napojen na přívod VZT
jednotky.
-

Maximální potřeba zemního plynu
Předpokládaná max. spotřeba zemního plynu
Předpokládaná spotřeba zemního plynu

25,2 kW
2,92 mN3/hod
10 800 m3/rok

Stlačený vzduch
Stlačený vzduch bude potřeba k montáži motorů a přípravně zkoušek, zkušebně
aerodynamiky hlav válců a vzduchotechniky. Přívod bude zajištěn ze stávajících rozvodů
v hale, připojovací bod bude pod jeřábovou v blízkosti sloupů „H31/I31“. Z tohoto místa bude
stlačený vzduch veden přes do měřících boxů č.1, 2 a 3. Do všech místností bude proveden
svod (celkem 7 rozvodů) ukončený kulovým kohoutem, v měřících boxech bude za kulovým
kohoutem osazen ještě elektromagnetický ventil. Provozní přetlak bude 0,6 MPa, max.
hodinová spotřeba stlačeného vzduchu 227 mN3/hod.
Větrací vzduch
Každý měřící box bude nuceně rovnotlakově větrán pomocí dvou centrálních
vzduchotechnických jednotek (označení VZT-2 až VZT-5) umístěných na stropě vestavku
vždy nad příslušným měřícím boxem. Čerstvý větrací vzduch bude do vzduchotechnických
jednotek nasáván přes protidešťové žaluzie umístěné ve fasádě haly.
Množství větracího vzduchu v každém měřícím boxu činí 60 000 m3/hod, což je dle zadání
investora minimálně požadovaná hodnota. Intenzita větrání v měřících boxech je při tomto
výkonu velmi vysoká (dle geometrie boxů v rozsahu 155 – 163 x/hod), což znamená, že
v měřícím boxu se vzduch zcela vymění každých 23 vteřin.
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Kromě měřících boxů budou větrány rovněž prostory mimo měřící boxy (zkušebny,
pozorovatelna, přípravná místnost, rozvodny a sklady), ale intenzita výměny vzduchu je
mnohem nižší - v pozorovatelně je 3,9 x/hod, ve zkušebnách 3,0 x/hod a v ostatních
místnostech 2,0 x/hod.
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Napojení na stávající technickou a dopravní infrastrukturu se realizací záměru nezmění,
budou využívány všechny stávající systémy. Stavba bude plně napojena na stávající dopravní
a technickou infrastrukturu TATRA TRUCKS, a.s bez nároků na další řešení.
Vzhledem k četnosti plnění nádrže z automobilové cisterny cca 1x za měsíc a ke stávajícímu
využití průmyslového areálu firemními vozidly, nedojde z důvodu realizace záměru
k navýšení dopravní frekvence vně ani uvnitř areálu.
B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
Stavební činnosti budou probíhat převážně uvnitř stávající haly, emise vznikající provozem
stavebních mechanismů (výfukové emise, resuspendovaná prašnost) budou v období výstavby
ovlivňovat zejména blízké okolí staveniště, tj. průmyslový areál a v nejbližších obydlených
oblastech nebudou mít významný vliv. Období se zvýšeným pohybem nákladních automobilů
pro účely výstavby je časově omezeno na několik týdnů.
Emise posuzovaného záměru budou tvořeny emisemi vzniklými spalováním zemního plynu
pro účely větrání a vytápění projektovaných objektů a emisemi vzniklými spalováním nafty
pro provoz zkušebny motorů (emise NOx a CO) a emisemi těkavých organických látek (VOC)
pocházejících z manipulace a skladování motorové nafty. Jiné látky budou emitovány
v množstvích, která nemohou významně ovlivnit imisní situaci a jejich emise proto nejsou
kvantifikovány.
Navýšení intenzity dopravy související s realizací záměru (přeprava vstupních materiálů,
výstupních produktů, dovoz nafty – cca 12 cisteren/rok a doprava osob do zaměstnání)
nepřesahuje první jednotky nákladních a osobních vozidel za den. Navýšení dopravy
charakterizované touto intenzitou nebude mít detekovatelný vliv na míru znečištění ovzduší
v okolí záměru.
Emise ze spalování paliv
Emise suspendovaných částic při spalování zemního plynu jsou obecně považovány za
nevýznamné (v platné české legislativě nejsou stanoveny jejich emisní faktory ani emisní
limity). Na výstupu z testovaných spalovacích naftových motorů procházejí spaliny filtrem
pevných částic a katalyzátorem. Provoz hodnoceného zařízení bude nevýznamným zdrojem
emisí TZL, který neovlivní kvalitu ovzduší v okolí záměru.
Emise NOx a CO ze spalování zemního plynu a motorové byly vyčísleny z předpokládané
spotřeby paliv a emisních faktorů podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb.,
zveřejněných ve Věstníku MŽP v lednu 2016.
Parametry výpočtu:
Spotřeba zemního plynu hodinová
2,9 m3/h
Spotřeba zemního plynu roční
10 800 m3/rok
Provozní fond:
16h/den, 230 dní/rok
Emisní faktor NOx:
1 130 kg/10-6/m3 paliva
Emisní faktor CO:
48 kg/t kg/10-6/m3 paliva
Projekt HTL, s.r.o.
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Spotřeba motorové nafty:
Hustota nafty
Provozní fond:
Emisní faktor NOx:
Emisní faktor CO:

390 m3/rok
880 kg/m3
16h/den, 230 dní/rok
4,8 kg/t spáleného paliva
0,2 kg/t spáleného paliva

Podíl NO2 v NOx (5%) byl odhadnut podle přílohy č. 2 Metodického pokynu MŽP, odboru
ochrany ovzduší pro vypracování rozptylových studií podle § 32 odst. 1 písm. e) zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Emise VOC z čerpání a skladování motorové nafty
Vzhledem k četnosti plnění nádrže z automobilové cisterny cca 1x za měsíc, tj. 12x za rok
a kapacitě nádrže 15 m3, lze odhadovat roční spotřebu nafty pro provoz zkušebny motorů ve
výši cca 390 m3/rok.
Emise VOC vznikají při manipulaci se surovinou, kdy kapalina čerpaná do nádrže (cisterna,
zásobník i nádrž aut), vytlačuje páry zaplňováním prostoru a tyto unikají mimo, do ovzduší.
Tyto emise je možno stanovit na základě znalosti koncentrace par v prostoru nad kapalinou. U
nafty jsou koncentrace o cca dva až tři řády nižší, než pro benziny. Dále pak jsou zdrojem
emisí ze skladovacích tanků úniky netěsnostmi jejich těsnění a armaturami a příslušenstvím.
Pro zamezení těchto úniků budou prováděny pravidelní kontroly všech spojů.
Emise VOC byly vypočteny na základě emisních faktorů Metodické příručky modelu
SYMOS´97 z roku 2013 pro skladování pohonných hmot a petrochemických výrobků. Pro
výpočet byl použit emisní faktor pro naftu a typ zásobníku s pevnou střechou.
Parametry výpočtu:
Emisní faktor, nafta
Hmotnostní tok VOC
Provozní fond:
Zastoupení benzenu ve VOC

200 g VOC/t prosazení
0,3 kg/den, 69 kg/rok
16h/den, 230 dní/rok
cca 1,3 %, tj. 0,004 kg/den, 0,9 kg/rok

Uvedené emise jsou vypočteny bez zahrnutí rekuperace nebo zpětného odvodu par ze
skladovací nádrže, které jsou nejlepším běžně dostupným technický řešením, které ale je,
vzhledem ke kapacitě a nízké tenzi par motorové nafty z hlediska poměru náklady/přínosy,
neefektivní.
Vliv záměru na imisní situaci nebude významný a nezpůsobí překračování imisních limitů,
nezhorší podmínky pro jejich plnění a nezpůsobí zdravotní riziko.
Zápach
Vzhledem k nízké těkavosti nafty se mohou nevýznamné projevy zápachu projevit pouze
v bezprostřední blízkosti zařízení pro skladování a manipulaci s motorovou naftou.
B.III.2. Odpadní vody, odpady
Odpadní vody
Splaškové odpadní vody vznikající provozem pracoviště budou odváděny novou kanalizační
přípojkou, která bude napojena na stávající areálovou kanalizaci. Množství vyprodukovaných
splaškových vod bude odpovídat množství spotřebované pitné vody, tj. max. 1,9 m3/hod,
6 992 m3/rok.
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Při provozu chladících věží bude vznikat odpadní chladící voda. Potrubí přepadu
a vypouštění chladící věže bude napojeno do svodu vnitřní kanalizace. Vypouštěcí potrubí
bude osazeno solenoidem, který bude zajišťovat v časových intervalech (bude určeno ve
zkušebním provozu) odpouštění zásobní nádrže skrápěcí vody z důvodu odluhu a zahuštění
vody. Také bude možné po otevření tohoto solenoidu zcela vypustit zásobní nádrž chladící
věže.
Dešťové vody ze střechy haly, do níž bude umístěn vestavek pracoviště zkoušení motorů, a ze
zpevněné manipulační plochy před halou, na které bude umístěna nádrž na naftu a chladící
věže, jsou svedeny do stávající dešťové kanalizace. Tato kanalizace je v rámci areálu osazena
několika odlučovači lehkých kapalin. Množství dešťových vod odvedených dešťovou
kanalizací se realizací záměru nezmění.
Odpady
Při stavebních pracích a demontážích se předpokládá vznik následujících odpadů, dle
vyhlášky č. 93/2016 Sb. (Katalog odpadů).
Tabulka č. 1
Kód odpadu
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 06
20 01 27
17 09 04
17 04 11
17 04 05
17 06 04
17 01 01
17 01 02

Předpokládané druhy odpadů vznikajících při výstavbě
Název druhu odpadu dle katalogu odpadů

Kategorie

Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Směsné obaly
Barvy, lepidla a pryskyřice
Směsné stavební a dem. odpady
Kabely neuvedené pod 17 05 03
Železo, ocel
Izolační materiál
Beton
Cihly

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

Množství
(t)
0,1
0,05
0,5
0,8
0,05
0,05
1
0,01
1
0,33
1
1

Vzniklé odpady budou odstraňovány firmou provádějící výstavbu, a to v souladu se zákonem
č. 185/2001 Sb., v platném znění. Odpady budou přechodně shromažďovány v odpovídajících
sběrných kontejnerech, nebo na k tomu určených místech, řádně označených, a to odděleně
podle druhů. Shromážděné odpady budou průběžně odváženy mimo areál k jejich dalšímu
využití, nebo odstranění oprávněnou osobou. K nakládání s nebezpečnými odpady si
dodavatel stavebních prací zajistí souhlas k této činnosti.
Při provozu záměru se předpokládá vznik těchto druhů odpadů:
Tabulka č. 2
Kód odpadu
12 01 12
13 02

Předpokládané druhy odpadů vznikající během provozu
Název druhu odpadu dle katalogu odpadů
Upotřebené mazací tuky
Odpadní motorové, převodové a mazací oleje

Kategorie

Množství

N
N

100 kg/rok
600 l/rok

Veškeré nakládání s odpady bude v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění.
Odvoz a nezávadnou likvidaci odpadů zajistí oprávněná firma na základě smlouvy. Nakládání
bude v souladu s platným integrovaným povolením.
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B.III.3. Hluk a vibrace
Hluk
Pro posouzení provozu nového pracoviště zkoušení motorů společnosti TATRA TRUCKS
a.s. byla vypracována samostatná hluková studie, která je součástí přílohové části oznámení.
Etapa výstavby může být zdrojem hluku, který teoreticky může ovlivnit akustické parametry
v území, avšak vzhledem k umístění stavby vestavku pracoviště zkoušení motorů uvnitř
stávajícího objektu haly lze předpokládat, že budou u nejbližších chráněných objektů
dodrženy hlukové limity pro provádění stavebních prací kdy lze využít korekce dle části
B přílohy č. 3 NV č. 272/2011 Sb.
Hluk v období provozu nového pracoviště bude představován zejména provozem jednotek
vytápění, vzduchotechniky a chlazení. Jedná se o následující bodové zdroje:


Vnitřní nástěnné teplovzdušné jednotky, které budou zajišťovat vytápění měřících
boxů č. 1 a 2 (označení EO-1 a EO-2). Měřící box č. 3 bude zatím nevytápěným
prostorem, v budoucnu při jeho aktivaci bude vybaven stejnou nástěnnou teplovzdušnou
jednotkou, jako jsou v boxech č. 1 a 2.
Vnitřní nástěnné teplovzdušné jednotky jsou v hlukové studii modelovány jako vnitřní
hlukové zdroje typu SAHARA. Akustické výkony (LwA) jednotek se pohybují
v závislosti na instalovaném výkonu, resp. použitých otáčkách od cca 55 dB(A) po
79 dB(A). Pro hlukový model byly použity akusticky nejvýkonnější jednotky tzn. LwA
= 79 dB.



Vzduchotechnické jednotky zajišťující nucené rovnotlakové větrání a chlazení pomocí
centrální prostorů mimo měřící boxy (označení VZT-1) a VZT zajištující větrání
měřících boxů (označení VZT-2 až VZT-5).
Údaje o akustických výkonech vzduchotechnických jednotek byly v hlukové studii
použity dle referenční nabídky dodavatele jednotek – např. typu REMAK, který
navrhuje následující VZT jednotky. Souhrnné akustické výkony jsou následující:
Jednotka typu např.: AeroMaster XP 10
LwA pro VZT-1 pro přívod - okolí = 60 dB
LwA pro VZT-1 pro odvod - okolí = 59 dB
Jednotka typu např.: AeroMaster Cirrus 7 x 4
LwA pro VZT-2, VZT-3 pro přívod i odvod do okolí = 76 dB
LwA pro VZT-4, VZT-5 pro přívod i odvod do okolí = 76 dB



Kondenzační jednotky budou celkem 2 (označení KJ-1 a KJ-2) a budou zdrojem
chladu pro VZT-1. Budou umístěny na ocelové konstrukci na střeše objektu. Zkušebna
aerodynamiky hlav válců bude chlazena a vytápěna pomocí samostatného
klimatizačního systému typu Split. V místnosti je umístěna nástěnná klimatizační
jednotka (označení VJ-1), venkovní kondenzační jednotka (označení KJ-3) je umístěna
na ocelové konstrukci na střeše objektu.
Vzhledem k nejasnostem o použitých kondenzačních a klimatizačních jednotek se pro
účely hlukové studie použil odhad akustického výkonu zdrojů vycházející z výkonu
vlastních vzduchotechnických jednotek uvedený v této kapitole výše. Pro zadání se
nepoužila frekvenční charakteristika a jednotky byly zadány celkovým akustickým
výkonem: LwA pro KJ-1, KJ-2 a KJ-3) = 75 dB – umístění na střeše objektu
LwA pro VJ-1 = 75 dB – umístění uvnitř místnosti

Projekt HTL, s.r.o.

19

Oznámení záměru

Kopřivnice - Pracoviště zkoušení motorů v TATRA TRUCKS a.s. - EIA



Vodní chlazení bude zajištěno prostřednictvím uzavřené chladící věže se skrápěním,
umístěné vně haly. Chladící věž bude vybavena axiálními ventilátory, které budou
zajišťovat nucené proudění vzduchu ve věži, cirkulačním čerpadlem, které bude
zajišťovat zkrápění trubkovnice výměníku. Pro akustické výkony vodního chlazení byla
použita referenční nabídka dodavatele – např. typu BALTIMORE AIRCOIL. Hodnoty
jsou pro jednotlivá oktávová pásma uvedeny v hlukové studii.

Liniovými zdroji hluku bývají obvykle automobilová, resp. kolejová doprava. Vzhledem
k charakteru záměru, kdy se jedná o částečnou náhradu stávajícího provozu, resp. jeho
rozšíření, a obsluze stávajícími zaměstnanci, nebude provoz záměru představovat zdroj
početné automobilové dopravy. Rovněž při předpokladu četnosti plnění nádrže na naftu 1x za
měsíc nedojde realizací záměru k navýšení dopravní frekvence.
Jako plošné zdroje se budou do okolního prostředí projevovat zdroje hluku umístěné uvnitř
nového vestavku, resp. stávající haly, neboť hluk bude do vnějšího prostředí šířen prostupem
přes stěny a strop objektu. Vnitřní zdroje hluku byly rozděleny dle jednotlivých místností místnosti VZT-1 a VZT-2, místnosti měřících boxů, zkušena vzduchotechniky a zkušebna
aerodynamiky hlav válců.
Z výpočtů uvedených v hlukové studii vyplývá, že průměrná hladina akustického tlaku na
vnitřní straně konstrukce vestavku bude cca na úrovni:
severní, východní a jižní stěna:
západní stěny:

LpA = 86 dB
LpA = 84 dB

Tyto hodnoty byly následně použity pro úvahu ve výpočtu šíření hluku ve vnějším prostředí
modelované programem Hluk+.
Vibrace
Posuzovaná technologie zkoušení motorů pravděpodobně bude zdrojem vibrací, které se však
neprojeví mimo prostředí pracoviště.
B.III.4. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
V souvislosti s provozem záměru mohou nastat potenciální environmentální rizika především
v souvislosti s následujícími případy:
 požár objektu
 havarijní únik látek škodlivých vodám
Riziko požáru
Požárně bezpečnostní řešení záměru je řešeno v samostatné technické dokumentaci stavby
pod archivním číslem HTL-4253-T004.
Preventivní ochrana před požárem, následná opatření po vzniku havárie i další otázky týkající
se požární ochrany budou obsaženy v Provozním řádu zařízení. Venkovní nádrž bude osazena
odvětráním s plamenojistkou.
Riziko úniku látek škodlivých vodám
K úniku závadné látky (nafty), která by mohla způsobit znečištění a znehodnocení půdy či
podzemních a povrchových vod, může dojít v případě nedbalosti při manipulaci v rámci
stavebních prací i při vlastním provozu pracoviště s využitím nádrží na naftu. Možnost
průsaku do podzemních vod je vzhledem ke zpevněným plochám málo pravděpodobná. Při
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úniku závadných a nebezpečných látek je nutno učinit bezodkladná opatření zabraňující jejich
vniknutí do kanalizace. Činnosti spojené se zneškodněním a likvidací úniků závadných látek
(použití sorpčních prostředků, uložení, zneškodnění, vytěžení kontaminované zeminy atd.)
budou stanoveny v Havarijním plánu zařízení.

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Na území města Kopřivnice je nadregionální úroveň ÚSES zastoupena částí složeného
nadregionálního biokoridoru (NRBK) Jezernice-Hukvaldy K 144, tvořeného jednoduchými
nadregionálními biokoridory, vloženým regionálním biocentrem a vloženým lokálním
biocentrem a procházejícího z k.ú. Štramberk přes k.ú. Kopřivnice (NRBK K144 MB
Štramberk – Kopřivnice).
Zájmová lokalita se nachází při severním okraji zmíněného NRBK, ve vzdálenosti 1,6 km
severně od osy NRBK. Území je však situováno do stávajícího průmyslového areálu, na ploše
se způsobem využití pro průmysl a skladování.
Chráněná území, přírodní parky, významné krajinné prvky, Natura 2000
Chráněné oblasti, přírodní rezervace, národní parky
Zvláště chráněná území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění, se v zájmovém území ani v jeho blízkém okolí nevyskytují. Nejbližším
zvláště chráněným územím jsou přírodní památky Váňův kámen a Kamenárka, vzdálené od
zájmového území cca 1,7-2 km západně. PP Váňův kámen je ojedinělý vápencový skalní útes,
PP Kamenárka představuje starý vápencový lom chráněný z důvodu jedinečného odkryvu
tithonských štramberských vápenců. Ve vzdálenosti 2,5 km JZ se nachází národní přírodní
památka Šipka, významné archeologické naleziště.
Významné krajinné prvky, památné stromy
Do významných krajinných prvků„ze zákona“ definovaných v zákoně č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny (ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část
krajiny, která utváří vzhled nebo přispívá k udržení její stability – lesy, rašeliniště, vodní toky,
jezera, údolní nivy) záměr nezasahuje a VKP se nenachází ani v blízkosti zájmového území.
Nejbližším památným stromem je platan Emila Hanzelky, rostoucí v parku Edv. Beneše,
vzdálený 350 m JZ od místa záměru, mimo průmyslový areál.
Natura 2000
Záměr se nachází zcela mimo kontakt s územními zájmy soustavy NATURA 2000 v České
republice – evropsky významnými lokalitami (EVL) nebo ptačími oblastmi (PO). Nejbližší
prvkem soustavy Natura 2000 situovaným cca 1,2 km západně od lokality je EVL Štramberk
– různorodý komplex lesních porostů a extenzivně sečených luk na izolovaných masívech
kopců Bílá hora a částečně odtěženém kopci Kotouč oddělených industriální zástavbou,
0,9 km JV je vymezena EVL Červený kámen - členitý lesní komplex (suťové lesy, květnaté
bučiny, jedlobučiny) s mozaikou nelesních společenstev.
Dle vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, č.j. MSK 61809/2017 ze dne
30.5.2017, předkládaný záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi
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nebo záměry významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky
významných lokalit a ptačích oblastí. V místě záměru se nenachází žádné z území soustavy
NATURA 2000, přímé vlivy záměru na tato území jsou tak jednoznačně vyloučeny.
Stanovisko je součástí přílohové části oznámení záměru.
Chráněná území a ochranná pásma
Lokalita leží mimo ochranná pásma vodních zdrojů (dle § 30 Zákona č.254/2001 Sb.,
o vodách, v platném znění), není ani součástí Chráněné oblasti přirozené akumulace vod
(CHOPAV). Lokalita záměru neleží v aktivní zóně záplavového území.
Území je součástí chráněného ložiskového území Čs. část Hornoslezské pánve (ID 14400000)
se surovinami černé uhlí a zemní plyn, Štramberk III (ID 4002500) a Štramberk II
(ID 15457200) (podzemní zásobníky plynu). Nejedná se o poddolované území.
Dle registru svahových nestabilit České geologické služby a Geofondu se zde nenachází
žádné aktivní ani potenciální sesuvné území. Dle mapy náchylností je řazena do kategorie
nízké náchylnosti ke vzniku sesuvných pohybů.
Historicky, kulturně nebo archeologicky významná území
Vzhledem k charakteru záměru a jeho umístění do stávajícího průmyslového areálu nebude
mít realizace záměru žádný vliv na území historického, kulturního nebo archeologického
významu ani na budovy zařazené v Seznamu nemovitých kulturních památek.
Území hustě zalidněná
Lokalita výstavby a její okolí nepatří k hustě osídleným územím. Město Kopřivnice čítá cca
22,2 tis. obyvatel. Objekty nejbližší obytné zástavby se nacházejí západním směrem za ulicí
Štefánikova, ve vzdálenosti cca 400 m.
Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)
Lokalita výstavby – areál Tatry Kopřivnice, patří k území zatěžovanému průmyslovou
činností (výroba osobních a nákladních automobilů, výroba železničních vagónů
a motorových železničních vozů), která započala již na konci 19. století. Dle systému
evidence kontaminovaných míst (SEKM) je lokalita Tatra a.s. Kopřivnice zátěží s ID
6939005. Shrnutí celkového rizika ze staré ekologické zátěže ve smyslu hodnocení pro
populaci a ekosystémy není možno v současnosti, při stávajícím využití území, považovat za
relevantní. Životní prostředí je tedy ovlivněno používáním značného množství ropných látek
(pohonných hmot, minerálních olejů, odmašťovadel na bázi chlorovaných alifatických
uhlovodíků, barev, laků, ředidel). Můžeme usuzovat na potenciální zdroje znečištění zemin
a podzemní vody v areálu podniku:
- NEL - deriváty ropných uhlovodíků (oleje) - mazadla strojního zařízení, hydraulické oleje,
chladící emulze, petrolej, benzín, nafta, se kterými se nakládalo ve všech objektech
v areálu TATRY,
- odmašťovací prostředky
- kovy (zvláště Al, Cr, Cd, Ni, Pb) - jako odpad po galvanizaci a následné neutralizaci kalů.
V rámci lokality bylo navrženo několik sanačních ploch (dále jen SP):SP-1 - Složiště třísek
a šrotiště u objeku 320/1, SP- 3 - Olejová jímka v objektu 340/3, SP-4 - Sklad třísek v objektu
340, SP-5 - Olejové hospodářství v objektu 504, SP-6 - Okolí objektu 301.
V současné době (aktuálnost v SEKM ke 4.12.2015 dle Projektové dokumentace sanace
vypracované společností AQD-envitest, s.r.o. v lednu 2015) není pro areál TATRA. a.s.
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Kopřivnice vydáno žádné rozhodnutí, kterým by na základě analýzy rizika byly stanoveny
cílové limity sanace a rozsah sanačních prací.
Kvalita ovzduší zájmového území - na základě pětiletých průměrů imisních koncentrací za
období let 2011 – 2015 - je zhoršená. V okolí posuzovaného záměru dochází k překračování
imisního limitu nejvyšších denních hodnot PM10 a ročních koncentrací PM2,5. Imisní limit
ročních koncentrací oxidu dusičitého je s velkou rezervou plněn, imisní limit benzenu také
není překročen není. Podmínky pro plnění imisní limitů se realizací záměru nezmění.
C.II. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které
budou pravděpodobně významně ovlivněny
C. II. 1. Ovzduší a klima
Klimatické poměry
Podle základních klimatologických charakteristik (Quitt, 1971) se zájmové území nachází
v mírně teplé oblasti MT 10, jenž je charakterizována dlouhým teplým a mírně suchým létem,
krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem a mírně
teplou, velmi suchou a krátkou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky.
Průměrný roční srážkový úhrn území dosahuje 701,8 mm s maximem v červnu (104,4 mm)
a s minimem v lednu (26,7 mm). Dlouhodobý průměrný srážkový úhrn ve vegetačním období
dosahuje v zájmové oblasti 489,7 mm a v chladném (nevegetačním) období klesá na 212,1
mm. Bližší srážkové poměry dané oblasti vystihuje následující tabulka, kde jsou uvedeny
srážkové úhrny z klimatologické stanice Mošnov [250,4 m n. m.] za rok 2010 až 2016, včetně
dlouhodobých srážkových úhrnů za období 1961 - 1990 a procentuálního zastoupení
dlouhodobého normálu (ČHMÚ, informace o klimatu).
Tabulka č. 3 Dlouhodobé průměrné srážkové úhrny ze stanice Mošnov s procentuálním
zastoupením dlouhodobého normálu
I

II

III

IV

V

26,7
51.6
193
17.1
64
49.0
184
38.0
142
23.5
88
48.9
183
17.4
65

30,2
24.3
80
4.5
15
16.3
54
23.1
76
26.8
89
20.9
69
69.5
230

34
13.0
38
24.3
71
18.4
54
26.4
78
13.0
38
29.0
85
24.7
73

52,4
56.7
108
54.6
104
24.2
46
16.1
31
49.9
95
27.1
52
71.1
136

91,2
236.6
259
103.5
113
37.0
41
112.4
123
108.9
119
82.2
90
29.6
32

měsíc/rok
1961-1990
2010
%
2011
%
2012
%
2013
%
2014
%
2015
%
2016
%

VI
VII
VIII
srážkový úhrn [mm]
104,4 91,1
91,8
88.3 136.0 89.3
85
149
97
90.7 168.3 73.0
87
185
80
114.7 67.9
53.2
110
75
58
122.6 43.0
62.3
117
47
68
74.1 107.0 140.5
71
117
153
53.9
32.5
28.8
52
36
31
65.1 123.6 56.8
62
136
62

IX

X

XI

XII

Σ rok

58,8
91.9
156
21.7
37
74.9
127
76.0
129
109.9
187
35.6
61
34.0
58

42,3
13.7
32
41.6
98
92.0
217
22.4
53
41.3
98
28.0
66
108.3
256

44,6
53.2
119
0.2
0
27.6
62
24.6
55
31.0
70
27.2
61
42.1
94

34,3
43.9
128
15.0
44
21.0
61
14.9
43
27.6
80
15.6
45
5.3
16

701,8
898.5
128
614.5
88
596.2
85
581.8
83
753.5
107
429.7
61
647,5
92

Kvalita ovzduší
Na území města Kopřivnice se nenachází žádná monitorovací stanice kvality ovzduší,
nejbližšími stanicemi jsou stanice Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) ve
Frýdku-Místku a Studénce, obě ve vzdálenosti cca 15km od zájmového území. Stanice TFMI
ve Frýdku-Místku je reprezentativní pouze v okrskovém měřítku (0,5 až 4 km), stanice TSTD
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ve Studénce (typ zóny venkovská), je reprezentativní v oblastním měřítku (desítky až stovky
km). Vzhledem k umístění záměru v průmyslové zóně města byly pro zhodnocení stávající
úrovně znečištění v předmětné lokalitě v souladu s § 11, odst. 6 zákona č. 201/2012 Sb.
použity pětileté průměry imisních koncentrací za období let 2011 – 2015 publikované
ČHMÚ ve formátu ESRI Shapefile.
Tento datový podklad je konstruován v síti 1x1 km a obsahuje hodnotu klouzavého průměru
koncentrace pro všechny znečišťující látky, které mají imisní limit stanovený pro ochranu
zdraví, kromě ozonu a CO. V následující tabulce jsou uvedeny pouze látky, které jsou
relevantní z hlediska posuzovaného záměru a prioritní polutanty z hlediska ochrany
ovzduší v zájmové oblasti.
Tučně jsou v tabulce vyznačeny hodnoty překračující příslušný imisní limit.
Tabulka č. 4
Veličina
PM10
PM10
PM2,5
benzen
NO2

Pětileté průměry imisních koncentrací za období 2011-2015
Hodnota
32,3
61,0
25,2
1,9
18,1

Imisní limit
40
50
25
5
40

Jednotka
µg.m-3
µg.m-3
µg.m-3
µg.m-3
µg.m-3

Doba průměrování
1 rok
24 hodin (36.maximum)
1 rok
1 rok
1 rok

Z uvedených údajů vyplývá, že v zóně působení imisních příspěvků záměru dochází
k překračování imisního limitu nejvyšších denních hodnot PM10 a ročních koncentrací PM2,5.
Imisní limit ročních koncentrací oxidu dusičitého je s velkou rezervou plněn. Imisní limit
benzenu překročen není a s jistotou lze vyloučit, že by vlivem záměru k jeho překročení
došlo. Podmínky pro plnění imisní limitů se realizací záměru nezmění.
Úroveň imisního pozadí z pohledu těkavých organických látek
Imisní pozadí v podobě pětiletých průměrů nezahrnuje hodnocení imisních koncentrací
těkavých organických látek (VOC). Na úroveň jejich imisní pozadí v modelové oblasti mají
vliv stávající zdroje znečišťování v okolí posuzovaného záměru, jejichž výčet nemáme k
dispozici.
Emise VOC jsou měřeny na dvou lokalitách v České Republice. Na stanici ALIBV Praha 4Libuš, JKOSV Košetice. Vzhledem ke značné vzdálenosti od zájmové lokality nelze výsledky
měření pro hodnocení imisního pozadí VOC použít. Celkové emise VOC měly v období let
2007–2014 klesající trend, který byl způsoben aplikací produktů s nižším obsahem těkavých
organických látek [5], můžeme tedy předpokládat také klesající trend jejich imisních
koncentrací.
C. II. 2. Voda
Rozdělení regionů povrchových vod (Vlček, 1971) řadí lokalitu do oblasti III-B-4-c, jež je
charakterizována jako středně vodná s průměrným specifickým odtokem q = 6 – 10 l/s.km2
s nejvodnějším měsícem březnem. Oblast má malou retenční schopnost se silně rozkolísaným
odtokem a středním koeficientem odtoku k = 0,21 - 0,30.
Podle hydrologického členění ČR náleží zájmové území do oblasti povodí Odry, povodí
II. řádu Odra po Opavu a povodí IV. řádu Kopřivničky (číslo hydrologického pořadí 2-01-01138/0) s plochou dílčího povodí 13,99 km2 a délkou údolnice 7,303 km (hydroekologický
informační systém VÚV T.G.M). Okolí zájmové lokality je v generelu odvodňováno směrem
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na sever až severozápad k drenážní bázi tvořené pravým břehem Kopřivničky, která je
levostranným přítokem Lubiny.
Zájmové území není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).
Ochranná pásma vodních zdrojů se v blízkém okolí plochy záměru nenachází.
C. II. 3. Půda a horninové prostředí
S ohledem na přeměnu zájmového území (zástavba, zpevnění) nelze již původní půdní typy
charakterizovat, vesměs se jedná o antropozemě.
Geomorfologické poměry
Regionální geomorfologická rajonizace reliéfu ČR (Demek ed., 1987) zahrnuje zájmovou
lokalitu do Alpsko-himalajského systému, provincie Západní Karpaty, subprovincie Vnější
Západní Karpaty, oblasti Západobeskydské podhůří, celku Podbeskydská pahorkatina,
podcelku Příborská pahorkatina a okrsku IXD-1C-4 Libhošťská pahorkatina.
Geomorfologický podcelek Příborská pahorkatina je členitá pahorkatina o rozloze 355 km2,
střední výšce 320 m a stř. sklonu 3°24´. Délka oblasti dosahuje téměř 45 km, její šířka se
proměnlivě pohybuje v rozmezí 4 až 15 km. Příborská pahorkatina leží ve střední části
geomorfologického celku Podbeskydská pahorkatina.
Převážně erozně–denudační reliéf má ráz úpatní pahorkatiny s širokými údolími a zbytky
terciérního zarovnání povrchu na rozvodích. Četné jsou litologicky podmíněné suky
z odolnějších hornin slezské jednotky, periglaciální tvary a úpady. Z úpatních zarovnaných
povrchů se vyskytují pedimenty a kryopedimenty. V pleistocénu bylo území zasaženo
severským sálským zaledněním, zachovány jsou glacigenní sedimenty. Nejvyšším bodem je
vrchol Na Kamenném (502 m) v Helštýnské vrchovině. Významnými body jsou vrcholy
Starojický kopec (496 m) a Salaš (381 m).
Geologické poměry
Z regionálně geologického hlediska se zájmová oblast nalézá ve Vnějších Západních
Karpatech, které jsou tvořeny vněkarpatskými příkrovy slezské a podslezské jednotky. Tyto
jsou nasunuty na autochtonní výplň karpatské předhlubně a variský podklad.
Širší okolí zájmové lokality je tvořeno skupinou příkrovů podslezské jednotky. Podslezská
jednotka (senon-turon) je zastoupená frýdeckými vrstvami šedých vápnitých prachovců a
jílovců s polohami a vložkami pískovců. Dále se zde vyskytují jílovce podmenilitového
souvrství. Svrchní partie těchto hornin jsou značně navětrány až rozloženy v jílovitou hlínu
s úlomky (eluvium). Jako celek jsou jílovce velmi silně tektonicky porušeny v důsledku
především vrásových procesů.
Kvartérní pokryv na lokalitě tvoří deluviální, proluviální, deluviofluviální a fluviální,
převážně jemnozrnné sedimenty pleistocénního až holocénního stáří, místy s hojnou s příměsí
klastického a štěrkového materiálu. Podstatná část je zastoupena deluviálním materiálem, kdy
se jednalo o převážně jemnozrnné zeminy s charakterem jílů, písčitých jílů s příměsí štěrkové
frakce ve formě různě opracovaných zrn podložních křídových hornin (převaha jílovců a
pískovců, podružně vápenců). Terénními úpravami při zakládání výrobních hal a dopravní
infrastruktury došlo k redukci mocnosti kvartérního patra
Hydrogeologické poměry
Zájmová oblast se vyskytuje z pohledu hydrogeologického rajónování ve skupině
rajónů 3 Rajony v sedimentech paleogénu a křídy Karpatské soustavy.
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Hydrogeologický rajón:
Útvar podzemních vod-svrchní:
Útvar podzemních vod-hlavní:
Geologická jednotka:

3213 Flyš v mezipovodí Odry (základní vrstva)
není stanoven
Flyš v mezipovodí Odry, ID 32130
Sedimenty paleogénu a křídy Karpatské soustavy

Zájmová oblast je z aspektu hydrogeologického rajónování ČR (Olmer a kol., 2002;
hydroekologický informační systém VÚV T.G.M.) řazena ke skupině rajónů základní vrstvy
3213 Flyš v mezipovodí Odry s plochou 554,6 km2.
Z hydrogeologického hlediska je pro daný rajón charakteristický omezený oběh podzemní
vody daný flyšovým charakterem vrstev. Propustnější lavice pískovců se střídají s prakticky
nepropustnými vrstvami jílovců. Transmisivita je převážně střední v rozmezí hodnot 1.10-4 až
1.10-3 m2/s, což podle Krásného (1986) odpovídá prostředí které je vhodné pro rozptýlené,
většinou nevelké odběry pro místní zásobování.
Frýdecké vrstvy, slínovce a jílovce, vyskytující se v podloží kvartérní akumulace vytváří
ukloněný a zvrásněný regionální izolátor. Mělký geohydrodynamický systém je vázán na
kvartérní sedimenty o mocnosti prvních metrů. Kvartérní fluviální štěrkopísky vytváří
průlinově propustný kolektor s volnou hladinou podzemní vody, který je dotován výhradně
z atmosférických srážek, a je prostorově velmi variabilní, jak pro mocnost zvodně, tak pro
propustnost. Svrchní krycí horizont nivních hlín vytváří nadložní poloizolátor štěrkového
kolektou. zeminy třídy F6 jsou pro vodu nepatrně propustné Kf < 1×10-6 m/s.
Z průběhu hydroizohyps (Hodný, 2003) je zřejmé, že generelní spád hladiny podzemní vody
a její směr proudění je v dotčené části areálu Tatra orientován k severovýchodu tj. k potoku
Sýkoreček. Hydraulický spád území činí I = 0,02, koeficient filtrace byl stanoven v rozmezí
kf = 2,6×10-7 až 9,7×10-7 m/s. Dle Jetela (1977) se horniny řadí do třídy propustnosti VI, tj.
slabě propustné. Mělké podzemní vody jsou odváděny fluviálním kolektorem toku
Kopřivnička ve směru údolí jeho toku s tím, že část podzemních vod je tímto tokem
drénována.
Regionalizace mělkých podzemních vod Kříž (1971) řadí lokalitu do oblasti II-B-3. Jedná se
o málo vodnou oblast a doplňování zvodně je podle sezónní, kdy maximální stavy hladiny
podzemní vody nastávají v měsících březnu až dubnu a minimální stavy v měsících září až
listopadu. Průměrný specifický odtok dosahuje hodnot v rozmezí 0,5 – 1,0 l.s-1.km-2
C. II. 4. Fauna a flóra, ekosystémy
V samotném zájmovém území průmyslového areálu se původní přirozená společenstva
nevyskytují, v okolí je složení společenstev rovněž významně ovlivněno antropogenními
aktivitami. Na lokalitě nebyl zaznamenán výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb.
Fytogeograficky náleží lokalita stavby do okrsku 76a Moravská brána vlastní, na niž navazuje
západně okrsek 84a Beskydské podhůří. Potenciální přirozenou vegetací je Ostřicová
dubohabřina a Ostřicová bučina.
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
D.I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Vzhledem k umístění záměru ve stávajícím průmyslovém areálu, v dostatečné vzdálenosti od
nejbližší obytné zástavby, která se nachází cca 400 m západním směrem za ulicí Štefánikova,
a vzhledem k očekávaným vlivům, nebude mít záměr výstavby centralizovaného pracoviště
zkoušení motorů dopad na obyvatele žijící v okolí lokality. Pracoviště nové zkušebny budou
obsluhovat stávající zaměstnanci, záměr nebude mít vliv na zaměstnanost.
Provozem záměru nedojde ke zvýšení hlukové zátěže v prostoru nejbližší obytné zástavby
oproti stávajícímu stavu, rovněž vliv záměru na imisní situaci nebude významný a nezpůsobí
překračování imisních limitů, nezhorší podmínky pro jejich plnění a nezpůsobí zdravotní
riziko.
D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Ovzduší může být krátkodobě ovlivněno zvýšenou prašností při demoličních pracích stávající
podlahy případně přepravou a manipulací se stavebními materiály po dobu výstavby záměru.
Pro minimalizaci prašnosti bude zajištěno zkrápění suti vzniklé při demoličních pracích,
zkrápění a čištění komunikací a zpevněných ploch, určených pro přepravu materiálu
a zabezpečení skladování materiálu pokud možno v uzavřených prostorách. Při vlastní
přepravě musí být sypké materiály na přepravních prostředcích zaplachtovány.
Emise z provozu posuzovaného záměru budou tvořeny emisemi vzniklými spalováním
zemního plynu pro účely větrání a vytápění projektovaných objektů a emisemi vzniklými
spalováním nafty pro provoz zkušebny motorů (emise NOx a CO) a emisemi těkavých
organických látek (VOC) pocházejících z manipulace a skladování motorové nafty. Jiné látky
budou emitovány v množstvích, která nemohou významně ovlivnit imisní situaci a jejich
emise proto nejsou kvantifikovány. Dle vyčíslení emisí uvedených v kapitole B.III.1 jsou
hmotnostní toky emisí VOC nevýznamné (cca necelých 0,9 kg /rok) a neovlivní imisní
situaci, a to ani v bezprostřední blízkosti zdroje.
Navýšení intenzity dopravy související s realizací záměru (přeprava vstupních materiálů,
výstupních produktů, dovoz nafty – cca 12 cisteren/rok a doprava osob do zaměstnání)
nepřesahuje první jednotky nákladních a osobních vozidel za den. Navýšení dopravy
charakterizované touto intenzitou nebude mít detekovatelný vliv na míru znečištění
ovzduší v okolí záměru.
Z údajů uvedených v tabulce č. 6 v kapitole C.II.1. je patrné, že v okolí posuzovaného záměru
dochází k překračování imisního limitu nejvyšších denních hodnot PM10 a ročních koncentrací
PM2,5. Imisní limit ročních koncentrací oxidu dusičitého je s velkou rezervou plněn. Imisní
limit benzenu překročen není a s jistotou lze vyloučit, že by vlivem záměru k jeho překročení
došlo. Podmínky pro plnění imisní limitů se realizací záměru nezmění.
Záměr nevyvolá žádné změny, které by měly vliv na klimatické podmínky dotčené oblasti.
Vliv záměru na imisní situaci nebude významný a nezpůsobí překračování imisních
limitů, nezhorší podmínky pro jejich plnění a nezpůsobí zdravotní riziko.
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D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci
Vzhledem k umístění záměru do stávajícího areálu společnosti Tatra Trucks se v jeho okolí
nachází celá řada zdrojů hluku, a to jak průmyslových, tak dopravních. Areál Tatra Trucks je
značně rozsáhlý a tvoří téměř polovinu Kopřivnice. V areálu se nachází jak klidné plochy, tak
plochy intenzivně využívané a charakterem technologie hlučné. Dalším významným zdrojem
hluku v oblasti je automobilový provoz na husté síti komunikací uvnitř města a také
železniční trať č. 325, která fakticky dělí hranici areálu Tatra Trucks a obytné části města.
Souběžně s veřejnou tratí je na straně areálu Tatra Trucks vedena vlečka.
Pro posouzení provozu nového pracoviště zkoušení motorů společnosti TATRA TRUCKS
a.s. byla vypracována samostatná hluková studie (viz přílohová část oznámení), která
modeluje provoz nových zdrojů pouze v denní době v ranní a odpolední směně (tj. 16 hod/den
v předpokládaném provozním čase 230 dnů v roce). V noční době nebude pracoviště
v provozu.
Akustické parametry v území může teoreticky krátkodobě ovlivnit hluk z výstavby, která
bude ovšem z převážné části probíhat uvnitř stávajícího objektu haly (výstavba vestavku).
Výstavba chladicích věží a instalace nádrže na naftu nepředstavují velký rozsah stavebních
prací a lze předpokládat, že nedojde k ovlivnění nejbližší obytné zástavby.
Z provedených modelových výpočtů vyplývá, že vzhledem k umístění pracoviště do vestavku
stávající haly (tzn. prostupu hluku do vnějšího prostředí brání dvě stěny), resp., že sací
a výdechové otvory vzduchotechniky budou osazeny tlumiči hluku, bude se z nových zdrojů
nejhlučněji projevovat chlazení (chladící věže před objektem LwA = 98 dB). I přes tento
projev díky četné objektové zastavěnosti území nebude docházet k rozsáhlému šíření hluku do
okolí.
Přesto, že nelze zcela vyloučit výskyt tónové složky u všech jednotlivých zdrojů hluku (např.
některé součásti vzduchotechniky) není korekce dle §12, odst. 3) NV č. 272/2011 Sb., pro
hluk s tónovými složkami ve výši -5 dB použita, neboť se předpokládá, že v celkovém spektru
zdrojů, v řešeném prostředí a okolním zdrojům hluku se případná tónová složka u nejbližších
chráněných objektů neprojeví.
Ve zvolených výpočtových bodech hlukové studie se provoz nového pracoviště bude
projevovat naprosto minimálně a přesto, že chybí data o stávající hlukové situaci v řešené
oblasti lze odůvodněně očekávat, že hluk modelovaných stacionárních zdrojů hluku nebude
v okolí výpočtových bodů znamenat zvýšení stávající hlukové zátěže (je pod úrovní
hlukového pozadí).
Z pohledu samostatného vyhodnocení provozu zdrojů hluku vůči hygienickým limitům dle
nařízení vlády č. 272/2011 Sb., lze konstatovat, že provoz zdrojů souvisejících s novým
pracovištěm zkoušení motorů společnosti TATRA TRUCKS a.s. nebude znamenat
překročení hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku v osmi souvisejících na sebe
navazujících nejhlučnějších hodinách v denní době LAeq,8h = 50 dB.
D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Podlaha vestavku pracoviště zkoušení motorů bude nově vybudována jako nepropustná
betonová, v případě úkapů provozních kapalin nemůže dojít k jejich prostupu do podzemních
vod. Dešťové vody ze střechy stávající haly a z nově zpevněné manipulační plochy před halou
budou svedeny do stávající dešťové kanalizace, která je v rámci areálu osazena několika
odlučovači lehkých kapalin. Realizací záměru se množství dešťových vod odvedených
dešťovou kanalizací nezmění. V případě úkapů nafty při plnění venkovní nádrže budou takto
Projekt HTL, s.r.o.
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znečištěné vody vyčištěny v OLK. Splaškové odpadní vody a odpadní chladící voda budou
odváděny do stávající areálové kanalizace.
Realizací záměru nedojde k ovlivnění výšky hladiny, kvality podzemních vod, retenční
schopnosti území. Povrchové vody se v areálu nevyskytují. Dálkový vliv na povrchové vody
lze vzhledem k charakteru záměru a jeho technickému řešení vyloučit.
D.I.5. Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje
Záměr bude realizován v uzavřeném areálu společnosti, ve stávající hale a na stávající
zpevněné manipulační ploše vně haly. Nebude prováděná skrývka ornice a nebude tedy
vytvořena žádná nová deponie pro skrývky. Stavební a demoliční odpad bude nakládán přímo
na přistavené dopravní prostředky, kterými bude odvážen na skládku oprávněné osoby, s níž
bude smluvně řešena likvidace odpadů ze stavby. Na lokalitě se nevyskytují žádné keře či
vzrostlé stromy, které by vyžadovaly kácení.
Vzhledem k umístění záměru se při standardním provozu nepředpokládají negativní vlivy
na půdu, horninové prostředí ani přírodní zdroje.
D.I.6. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
V samotném zájmovém prostoru (stávající hala a zpevněná manipulační plocha)
průmyslového areálu se původní přirozená společenstva nevyskytují, v okolí je složení
společenstev významně ovlivněno antropogenními aktivitami. Při realizaci posuzovaného
záměru nenastane situace, která by vyžadovala technická opatření nutná k zajištění migrace
živočichů nebo transport rostlin na novou, vhodnější lokalitu.
Vzhledem k poloze záměru nebudou ovlivněny zvláště chráněná území, prvky ÚSES, prvky
charakteru VKP. Zájmové území je situováno mimo lokality Natura 2000 a nedojde
k negativnímu ovlivnění předmětu ochrany a celistvosti evropsky významných lokalit
a ptačích oblastí v blízkosti.
Negativní vlivy záměru na flóru, faunu a ekosystémy lze vyloučit.
D.I.7. Vlivy na krajinu
Navrhovaný záměr bude řešen formou vestavku do stávající haly a umístěním souvisejících
zařízení na manipulační plochu, obklopenou průmyslovými halami stávajícího průmyslového
areálu. Z uvedených důvodů je zřejmé, že záměr nemůže mít na krajinný ráz vliv.
D.I.8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Realizací posuzovaného záměru, který bude situován ve stávajícím areálu společnosti
TATRA TRUCKS a.s. nebudou dotčeny kulturní památky ani hmotný majetek.
D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Předkládaný záměr je součástí stávajícího provozu společnosti TATRA TRUCKS a.s. Bude
využívat současné zázemí a také technickou a dopravní infrastrukturu, a proto budou
eliminovány vlivy na některé složky životního prostředí (půdu, krajinu, chráněné části
přírody, faunu a flóru). Z hlediska posuzovaných vlivů hodnocených dle kapitoly D.I.
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předloženého oznámení je patrné, že záměr nepředstavuje z hlediska velikosti a významnosti
vlivů na jednotlivé složky významnější vlivy.
Při respektování doporučení uvedených v předkládaném oznámení nedojde ani při výstavbě
ani při provozu ke kvantitativnímu nebo kvalitativnímu ovlivnění jednotlivých složek
životního prostředí.
D.III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice
Záměr svým vlivem nepřesáhne hranice České republiky, ani při nestandardních stavech
a haváriích.
D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných
nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud je to vzhledem
k záměru možné
V souladu s Metodickým sdělením MŽP, odboru posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence č.j. 18130/ENV/15 jsou základní technická a organizační opatření
projednaná s oznamovatelem a projektantem záměru a podrobně uvedena v kapitole B.I.6,
zároveň jsou chápána jako opatření, která jsou součástí záměru a s jejichž naplněním se
automaticky počítá.
Z umístění stavby v lokalitě dlouhodobě využívané a nadále v územním plánu Kopřivnice
vymezené v ploše „výroba - průmyslová a skladování“ nevyplývají žádná územně plánovací
opatření. Umístění záměru se nachází mimo obytnou zástavbu.
Standardním provozem záměru nedojde k negativním vlivům na horninové prostředí
a podzemní ani povrchové vody. Negativní vlivy záměru na další složky životního prostředí,
tzn. obyvatelstvo (hluk) a ovzduší se nepředpokládají. Jedná se o záměr, který svými vlivy
nezatěžuje životní prostředí nad přípustnou mez, tzn. nedojde k překročení zákonných limitů.
Rovněž rizika plynoucí z provozu jsou přijatelná.
Kompenzační opatření dle § 11 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, nejsou pro
tento záměr relevantní.
D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
specifikaci vlivů
Informace o území i připravovaném záměru byly dostačující pro stanovení všech
předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí.
Modelování hlukové situace a výpočty byly provedeny pomocí programového vybavení
HLUK+, verze 11.51 profi. Odchylku výpočtu lze očekávat v intervalu <-1.8; +1.8> dB.
Hlukový model zohledňuje charakter terénu, jeho objektovou zastavěnost. Morfologie území
je zohledněna vyznačením vrstevnic dle dat Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
(ČÚZK) v mapě měřítkem M 1:2000 s výškovým krokem 2 m. Vzrostlá zeleň nebyla
v hlukovém modelu explicitně vyznačena. Vzhledem k zastavěnosti lokality bylo vnější
prostředí, ve kterém dochází k šíření zvukových vln, modelováno jako odrazivé.
Při zpracování hlukové studie nebyly k dispozici žádné údaje o měření hluku v řešené oblasti,
rovněž nebylo k dispozici dostatek informací o stávajících zdrojích. I přesto, že chybí data
o stávající hlukové situaci v řešené oblasti lze odůvodněně očekávat, že hluk modelovaných
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stacionárních zdrojů hluku nebude v okolí výpočtových bodů znamenat zvýšení stávající
hlukové zátěže (je pod úrovní hlukového pozadí).
Zpracovatelům nejsou známy žádné významné neurčitosti ovlivňující proces hodnocení vlivů
na životní prostředí. Hodnotící kapitoly byly zpracovány na základě komplexního posouzení
informací získaných ze všech podkladových materiálů, konzultací, terénních šetření a platné
legislativy v oblasti životního prostředí. Byla použita metoda expertního odhadu a analogie se
stavbami obdobného charakteru.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Záměr je předkládán v jedné (aktivní) variantě, jak z hlediska technického řešení, tak
z hlediska umístění. Dále lze definovat nulovou variantu, která znamená zachování
stávajícího stavu, tedy bez realizace centralizovaného pracoviště zkoušení motorů.
Aktivní varianta je popsána v příslušných kapitolách v části B tohoto oznámení, zejména
v kapitole B.I.5. týkající se zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění. Řešená varianta se
jeví po zhodnocení všech vstupních údajů jako vhodná.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
F.I. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení
Veškerá mapová dokumentace a situace záměru jsou součástí přílohové části oznámení.
Přílohová část oznámení obsahuje tyto přílohy:
Příloha č. 1:

Přehledná situace okolí zájmového území

Příloha č. 2:

Celkový situační výkres

Příloha č. 3:

Hluková studie

Příloha č. 4.1:

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně
plánovací dokumentace

Příloha č. 4.2:

Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona
č. 114/1992 Sb.
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[7] Quitt E., 1971: Klimatické oblasti Československa, Studia Geographica 16, Praha
[8] Údaje zveřejněné na internetových serverech: http://www.geofond.cz/,
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/, http://heis.vuv.cz/, http://geoportal.gov.cz/, http:// krmoravskoslezsky.cz/, http://www.sekm.cz/,
[9] MŽP ČR, Metodický pokyn pro vypracování rozptylových studií, srpen 2013
[10] Zákony, vyhlášky, opatření a předpisy související s ochranou životního prostředí
v ČR.
F.II. Další podstatné informace oznamovatele
Oznamovateli nejsou známy jiné informace, než jsou uvedeny v předchozích kapitolách.
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
Základní identifikační údaje investora:
TATRA TRUCKS a.s.
Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice
IČ: 01482840
Umístění a charakter záměru:
Investiční záměr je situován do uzavřeného průmyslového areálu Tatry společnosti TATRA
TRUCKS a.s. v Kopřivnici. Pracoviště zkoušení motorů bude umístěno ve stávající hale
vývoje na parcele č. 1909/67, nádrž na naftu a chladící věže budou umístěny vně haly, na
parcele č. 1909/1 v k.ú. Kopřivnice. V okolí posuzované stavby se nachází obytná zástavba.
Záměrem investora je vytvoření centrálního pracoviště zkoušení motorů formou vestavku
mezi řady sloupů G, H a 27 až 31do stávající haly a umístění typizované nádrže ke skladování
nafty, nutné k provozu pracoviště, na nově zpevněnou nepropustnou plochu vně haly (nádrž
nebude určena pro veřejný výdej pohonných hmot). Součástí záměru je rovněž umístění
chladících věží za štítovou stěnu na zpevněnou venkovní plochu.
Vestavek bude zděné konstrukce s jednotlivými zkušebními boxy a příslušenstvím,
s půdorysnými rozměry 39,7 x 22,7 m a výškou 6,4 m. Celkem budou vybudovány 3 měřící
boxy, z nichž do provozu budou uvedeny 2 boxy, třetí box zůstane prázdný a bude stavebně
připraven pro budoucí využití.
Dispoziční řešení pracoviště je přizpůsobeno požadavkům vývoje motorů. Dle požadavků
vývoje budou na pracoviště dopravovány pomocí vysokozdvižných vozíků motory nebo jejich
funkční části, které budou v jednotlivých boxech zkoušeny a vyhodnocovány. Součástí
pracoviště jsou tedy jednotlivá zkušební zařízení, ale také příslušenství nezbytné k jejich
provozu.
V rámci záměru bude ve venkovním prostoru, na zpevněné manipulační ploše, instalována
dvouplášťová ocelová nádrž na motorovou naftu o objemu 15 000 l. Nádrž bude dodána jako
hotový výrobek s příslušnými atesty a certifikáty, splňující veškeré požadavky a normy
týkající se nádrží pro uskladnění PHM.
Četnost plnění nádrže se předpokládá cca 1x za měsíc. Nafta bude z venkovní nádrže
přečerpávána do vnitřní provozní nádrže o objemu 400 l. Z této nádrže bude nafta vytékat
gravitačně do jednotlivých měřicích boxů.
Záměr představuje instalaci nové zkušební technologie do jednoho centralizovaného
pracoviště. Stávající zkušebna motorů je umístěna v blízkosti hlavního vjezdu do areálu
TATRA TRUCKS. Byla postavena před cca 40 lety a nyní již nevyhovuje svým dispozičním
řešením, umístěním v rámci areálu závodu a strojně-technickým vybavením. Ve stávající
zkušebně není možné provádět vývoj a zkoušení nově vyvíjených moderních motorů a jejich
komponentů v TATRA TRUCKS a.s.
Vlivy záměru na životní prostředí:
Standardním provozem záměru nedojde k negativním vlivům na horninové prostředí
a podzemní vody. K negativnímu ovlivnění těchto složek by mohlo dojít pouze v případě
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havárií, k jejich předcházení a eliminaci budou přijata technická a organizační opatření při
výstavbě a provozu samotného zařízení.
Provozem záměru nedojde ke zvýšení hlukové zátěže v prostoru nejbližší obytné zástavby
oproti stávajícímu stavu.
Vliv záměru na imisní situaci nebude významný a nezpůsobí překračování imisních limitů,
nezhorší podmínky pro jejich plnění a nezpůsobí zdravotní riziko.
Vlivy na půdu, faunu, flóru a ekosystémy se rovněž nepředpokládají. Vlivy záměru na
krajinný ráz byly vyhodnoceny jako nerelevantní v kontextu s umístěním ve stávajícím areálu.
Na základě zhodnocení jednotlivých očekávaných vlivů je vyloučeno významné ovlivnění
složek životního prostředí a obyvatelstva v důsledku realizace záměru. Záměr svým vlivem
nepřesáhne hranice České republiky, ani při nestandardních stavech a haváriích.
Při posouzení všech vlivů nebylo shledáno žádné vylučující kritérium, které by mohlo být
důvodem k nerealizování záměru.

H. PŘÍLOHA
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací
dokumentace
Vyjádření k záměru „Pracoviště zkoušení motorů v TATRA TRUCKS a.s.“ z hlediska
územně plánovací dokumentace vydal Městský úřad Kopřivnice, Odbor stavebního řádu,
územního plánování a památkové péče, pod č.j. 24058/2017/Buj dne 15.5.2017.
Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.
„Pracoviště zkoušení motorů v TATRA TRUCKS a.s.“ - stanovisko podle § 45i zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vydal Krajský
úřad Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, pod č.j. MSK
61809/2017 dne 30.5.2017.
Datum zpracování oznámení: květen 2017
Autorizovaná osoba pro zpracování oznámení:
Ing. Luboš Štancl, osvědčení odborné způsobilosti MŽP ČR č.j. 39838/ENV/10, vydáno dne
6.5.2010, autorizace prodloužena rozhodnutím MŽP č.j. 89011/ENV /14 ze dne 14.1.2015
AZ GEO, s.r.o., Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, tel: 603 874 098, e-mail: stancl@azgeo.cz
Zpracovatelský tým:
Ing. Pavla Vochyánová – text oznámení (AZ GEO, s.r.o.)
Ing. Hana Konečná – text oznámení (AZ GEO, s.r.o.)
Mgr. Hana Záleská – mapové přílohy (AZ GEO, s.r.o.)
Ing. Michal Damek – Hluková studie (DOPRAVAPROJEKT Ostrava a.s.)
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(v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.))

Přílohová část

Seznam příloh:
Příloha č. 1:

Přehledná situace okolí zájmového území

Příloha č. 2:

Celkový situační výkres

Příloha č. 3:

Hluková studie

Příloha č. 4.1: Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska
územně plánovací dokumentace
Příloha č. 4.2: Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona
č. 114/1992 Sb.

Ostrava, květen 2017
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Přehled použitých zkratek
dB(A)

LAeq,T
LpA,1m
LwA
NA
NV
OA
ŘSD ČR
S, J, V, Z,
SHZ

decibel (váhové kritérium – filtr A koriguje naměřené hodnoty
akustického tlaku podle charakteristiky lidského ucha. Váhový filtr A
je aproximací křivek stejné hlasitosti pro oblast nízkých hladin
akustického tlaku a je v mezinárodním měřítku nejčastěji
používán.)
ekvivalentní hladina akustického tlaku za čas T
akustický tlak, ve vzdálenosti 1 m od zdroje hluku
akustický výkon zdroje hluku
nákladní automobil/y
nařízení vlády (nejčastěji myšleno NV č. 272/2011 Sb.)
osobní automobil/y
Ředitelství silnic a dálnic České republiky
sever, jih, východ, západ
stará hluková zátěž (viz §2 písm. n) NV č. 272/2011 Sb.)
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Účel zpracování

Jak již bylo v úvodu řečeno, předkládaná hluková studie byla vypracována pro účely
posouzení provozu nového pracoviště zkoušení motorů společnosti TATRA TRUCKS a.s.
Předmětem posouzení je dopad nových zdrojů hluku spojených s realizací nového pracoviště
zkoušení motorů na okolní chráněné prostory dle § 30 zákona č. 258/2000 Sb.

Záměr je umístěn do stávající průmyslové haly nacházející se na parc. č. 1909/67, číslo
popisné 1450, kat. území Kopřivnice (669393). Hala je umístěna do stávajícího průmyslového
areálu investora (společnost TATRA TRUCKS a.s.) v komplexu dalších výrobních hal.
Jak již bylo výše řečeno, předkládaná hluková studie hodnotí dopad nových zdrojů na
stávající hlukovou situaci v řešeném území. Modelované zdroje hluku budou v provozu pouze
v denní době v ranní a odpolední směně (tj. 16 hod/den v předpokládaném provozním čase
230 dnů v roce). V noční době nebude pracoviště v provozu.
Součástí hlukové studie bylo provedeno modelování šíření hluku v dotčeném okolí ve
vztahu k objektům nejbližší obytné zástavby (venkovní chráněný prostor staveb). Součástí
hlukové studie bylo provedeno porovnání vypočtených údajů s požadavky aktuálního znění
zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, resp. ustanovením § 12 Nařízení vlády
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

2.

Základní zdroje informací a údajů
Pro zpracování hlukové studie byly použity následující zdroje informací:

• Podklady od zadavatele:
o Dokumentace pro povolení stavby (DPS) „Pracoviště zkoušení motorů v TATRA
TRUCKS a.s.“, Zpracoval: Ing. Jiří Menšík, PROJEKT HTL, s.r.o. Ostrava: 5/2017.
o Vytápění, vzduchotechnika a chlazení – referenční nabídky
• Mapové podklady: https://mapy.cz, https://www.google.cz, https://geoportal.gov.cz,
http://nahlizenidokn.cuzk.cz,
• Aktuální znění legislativních předpisů: zejména zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a nařízení vlády č. 272/2011 Sb.,
o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací
• Programové vybavení: HLUK+ v11.51 profi, Izofonik v4, NEPrůzvučnost 2010.
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Popis záměru

Předkládaná hluková studie byla vypracována pro účely zpracování oznámení
podlimitního záměru „Pracoviště zkoušení motorů v TATRA TRUCKS a.s.“ v rámci procesu
posouzení vlivů na životní prostředí (EIA).
Posuzovaným záměrem je vybudování centralizovaného pracoviště zkoušení motorů
s jednotlivými zkušebními boxy a příslušenstvím dle požadavků vývoje. Jedná se o instalaci
nové zkušební technologie do jednoho centralizovaného pracoviště. Stávající zkušebna motorů
je umístěna v blízkosti hlavního vjezdu do areálu TATRA TRUCKS. Byla postavena před
cca 40 lety a nyní již nevyhovuje svým dispozičním řešením, umístěním v rámci areálu závodu
a strojně-technickým vybavením. Ve stávající zkušebně není možné provádět vývoj a zkoušení
nově vyvíjených moderních motorů a jejich komponentů v TATRA TRUCKS a.s.
Pracoviště zkoušení motorů bude řešeno formou vestavku do stávající průmyslové haly
nacházející se na parc. č. 1909/67, číslo popisné 1450, kat. území Kopřivnice (669393). Hala je
umístěna do stávajícího průmyslového areálu investora (společnost TATRA TRUCKS a.s.)
v komplexu dalších výrobních hal.
Vestavek bude mít půdorysné rozměry: 39,7m x 22,7m a výšku 6,4m. Jedná se o zděný
jednopodlažní, z části dvoupodlažní nepodsklepený objekt, který bude složit jako zkušebna
motorů. Ve zděném vestavku budou jednotlivé zkušební boxy se zkušebními zařízeními
a příslušenstvím.
Součástí záměru nebudou budovány žádné nové průmyslové haly či venkovní
manipulační a skladovací plochy, ani nebudou rozšiřovány stávající objekty.
Ve zkušebních boxech budou instalována zkušební zařízení, z nichž některá budou
vyžadovat základové konstrukce. Dle požadavků vývoje budou na pracoviště dopravovány
pomocí vysokozdvižných vozíků zkoušené motory nebo jejich funkční části. V jednotlivých
boxech a na jednotlivých zkušebních zařízeních budou prováděny zkoušky na motorech nebo
jejich částech současně s vyhodnocením. Součástí pracoviště jsou tedy jednotlivé zkušební
zařízení, ale také příslušenství nezbytné k jejich provozu. Napojení stavby na inženýrské sítě
(elektřina, stlačený vzduch, pitná/požární voda, zemní plyn) bude provedeno ze stávajících
rozvodů v hale. Provoz stavby je navržen pro méně než 20 zaměstnanců.
Předpokládaný postup výstavby – dílčí termíny
Zahájení stavby
Ukončení stavby

3.1

12/2018
10/2019

Stavebně konstrukční řešení

V prostoru nového vestavku bude uvnitř stávající haly provedeno vybourání betonové
podlahy tl. cca 200mm. Dále budou prováděny výkopy ve vrstvách zásypů tl cca 600-800 mm
ze štěrkodrti. Dispozičně je navržený vestavek rozdělen na jednotlivé místnosti dle požadavku
provozu zkušebny. Úroveň podlahy bude ve zkušebně ve stejné úrovni jako podlaha okolní
stávající haly. Vstup do chodby nového vestavku (průchozí nezastropený koridor zkušebny)
bude ze stávající haly dvoukřídlovými otevíravými vraty 3,0 x 3,0m. Z chodby pak budou
přístupné jednotlivé místnosti pracovišť, a to vraty 3,0 x 3,0m v případě vjezdu
vysokozdvižných vozíků (VZV), nebo dveřmi 900 (1000) x 1970mm. Část prostoru zkušebny je
navržena dvoupodlažní, v podlaží na úrovni ±0,00m (podlaha haly) je kancelář
a pozorovatelna. Z této úrovně vede ocelové schodiště do úrovně +3,20m, kde jsou prostory
skladů. Úroveň stropů je +5,00m a +6,40m. Na stropech jsou instalovány VZT jednotky a další
tg. zařízení.) Stěny vestavby jsou vyzděny z bloků a příčkovek POROTHERM ACU P+D tl. 300
mm a 150 mm na maltu M5. Vrata a dveře jsou ocelová, oboustranně oplechovaná, s tepelně
izolační výplní. Okna jsou kovová neotevíravá rozměrů 1500 x 1500mm a 2000 x 1500mm.
Okna i dveře jsou s 30-ti minutovou požární odolností.
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Základní charakteristika technologických zařízení

Nová budova (vestavek) zkušebny motorů bude rozdělen na následující prostory:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pozorovatelnu a kancelář
Měřící box č.1
Měřící box č.2
Měřící box č.3
Místnost VZT 1 (pro měřící boxy č.1 a 2)
Místnost VZT 2 (pro měřící box č.3)
Montáž motorů a příprava zkoušek
Elektrorozvodna
Sklad 1
Sklad 2
Zkušebna vzduchotechniky
Zkušebna aerodynamiky hlav válců
Přístupová chodba

Pozorovatelna a kancelář
Pozorovatelna a kancelář slouží k řízení, ovládání a kontrole zkoušených spalovacích
motorů. Z pozorovatelny je přes protihluková okna výhled do jednotlivých měřících boxů.
Zároveň jsou z pozorovatelny vstupy (přes protihlukové dveře) do jednotlivých měřících boxů,
výstupy jsou do prostoru haly 240.4 („toledo“) a do přístupové chodby. V pozorovatelně budou
umístěny ovládací zařízení jednotlivých dynamometrů a motorů umístěných v boxech.
Měřící box č.1
V měřícím boxu č.1 bude umístěna tlakovým vzduchem odpružená základová deska, na
které bude připevněn nový vzduchem chlazený dynamometr a zkoušený spalovací motor. Box
bude vybaven zařízením nutným pro jeho zkoušení (palivoměr, kouřoměr atd.) Přístup do boxu
bude přes protihluková vrata (z chodby) a dveře (z pozorovatelny). Zkoušené spalovací motory
budou naváženy do boxu stávajícími vysokozdvižnými vozíky vraty z chodby. Pod stropem
boxu bude drážka pro závěsný elektrický kladkostroj určený k manipulaci se zkoušenými
motory.
Měřící box č.2
V měřícím boxu č. 2 bude umístěna tlakovým vzduchem odpružená základová deska, na
které bude připevněn vodou chlazený dynamometr přesunutý ze stávající zkušebny a zkoušený
spalovací motor. Box bude vybaven zařízením nutným pro jeho zkoušení (palivoměr, kouřoměr
atd.) Přístup do boxu bude přes protihluková vrata (z chodby) a dveře (z pozorovatelny).
Zkoušené spalovací motory budou naváženy do boxu stávajícími vysokozdvižnými vozíky vraty
z chodby. Pod stropem boxu bude drážka pro závěsný elektrický kladkostroj určený k
manipulaci se zkoušenými motory.
Měřící box č.3
Měřící box č.3 bude prázdný a bude stavebně připraven pro budoucí umístění
dynamometru C500 (chlazený vodou) vč. základové desky. Pod stropem boxu bude drážka pro
závěsný elektrický kladkostroj o nosnosti 3,2 t.
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„Místnost VZT 1“ (1) pro měřící boxy č.1 a 2
V této místnosti VZT budou umístěny řídicí rozvaděče VZT jednotek pro měřící boxy č.1
a 2. VZT jednotky, které budou sloužit k chlazení/ohřevu budou umístěny na stropech měřících
boxů č.1 a 2. Přívod vzduchu do VZT jednotek bude přes štítovou stěnu haly (řada sloupů
„I31“), vzduch bude z VZT jednotek vháněn přes místnost VZT 1 do měřících boxů nad
podlahou. Odsávání vzduchu z měřících boxů bude pod stropem a výfuk přes střechu haly.
„Místnost VZT 2“ (2) pro měřící box č.3
Místnost VZT pro měřící box č.3 bude prázdná a bude stavebně připravena pro budoucí
umístění VZT jednotek na střechu měřícího boxu č.3 zajišťující chlazení/ohřev a výměnu
vzduchu v tomto boxu.
Montáž motorů a příprava zkoušek
Na pracovišti montáže motorů se budou na otočném stojanu provádět kompletní
demontáže zkoušených motorů při periodických zkouškách kvality a po životnostních
zkouškách. Olej z demontovaných motorů se bude zachytávat do ocelové vany pod otočným
stojanem. Po demontáži je provedeno jejich vyhodnocení a proměření jednotlivých dílů. Otočný
stojan vč. hydraulické stanice (na otáčení stojanu) je stávající a bude přesunut ze stávající
zkušebny. Pod stropem bude drážka pro závěsný elektrický kladkostroj o nosnosti 3,2 t určený
k manipulaci s motory. Spalovací motory budou naváženy do boxu stávajícími vysokozdvižnými
vozíky vraty z chodby.
Na pracovišti přípravy zkoušek budou motory připravovány na zkoušky. Na zkoušku je
každý spalovací motor individuálně připraven. Jedná se zejména o instalaci čidel pro měření,
úpravy a změny uchycení jednotlivých komponentů výfukového potrubí (katalyzátory, filtry
pevných částic atd.). Z tohoto důvodu bude pracoviště vybaveno základním dílenským
vybavením, které bude přesunuto ze stávající zkušebny:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

svařovací box
souprava pro svařování plamenem a řezání kyslíkem
stolní/sloupová vrtačka
dvoukotoučová stojanová/stolní bruska
strojní rámová pila
rozbrušovačka
tabulové nůžky
ohýbačka plechů
dílenské stoly

Na pracovišti přípravy zkoušek bude rovněž vyčleněn prostor pro mycí stůl, kterým bude
pracoviště v budoucnu vybaveno.
Elektrorozvodna
V místnosti elektrorozvodny budou umístěny řídicí rozvaděče jednotlivých zařízení
zkušebny (dynamometry, el. vybavení montáže motorů a přípravy zkoušek, osvětlení) mimo
rozvaděče VZT. Napojení na elektrickou síť je součástí PS05 Provozní silnoproudé rozvody.
Na stropě elektrorozvodny bude umístěna VZT jednotka k chlazení/ohřevu jednotlivých
místností zkušebny motorů mimo měřící boxy (mají samostatné VZT jednotky). Přívod

V tomto případě jde o označení místnosti vzduchotechniky „místnost VZT 1“ tj. nikoliv označení
vlastních jednotek – popis v kapitole 3.3.
2 Opět se jedná o označení místnosti.
1
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čerstvého vzduchu do VZT jednotky je ve štítové stěně haly, odvod vzduchu z místností je přes
střechu haly.
Sklad 1
Sklad slouží k uskladnění motorů a jednotlivých dílů určených pro zkoušky na motorech.
Zároveň zde budou uloženy díly po zkouškách pro jejich opakované použití. Ve skladu bude
umístěna plechová skříň se záchytnou vanou pro uskladnění technického benzínu, motorového
oleje, odmašťovačů apod.
Sklad 2
Sklad slouží k uskladnění drobnějších dílů a pomocného materiálu určeného pro zkoušky
na motorech. Zároveň zde budou uloženy díly po zkouškách pro jejich opakované použití.
Sklad je umístěn v patře nad pozorovatelnou a kanceláří.
Zkušena vzduchotechniky
Na pracovišti vzduchotechniky budou instalovány dvě tratě, kde je prováděno
experimentální zjišťování parametrů jednotlivých prvků systému chlazení motorů a to:
• Měření parametrů ventilátorů – výkonové a příkonové charakteristiky, stanovení meze
pulzací
• Měření mezichladičů plnícího vzduchu (vzduch – vzduch) – výkonové a odporové
charakteristiky
• Měření parametrů olejových chladičů a výměníků topení – výkonové a odporové
charakteristiky – hydraulický a aerodynamický odpor
Měřící clonková trať se skládá z dynamometru, kotevní desky a VZT potrubí posuvně
uloženého na kolejnicích, do kterého jsou vkládány jednotlivé měřené části (oběžná kola
ventilátorů, olejové chladiče). Měřící tratě se budou přesouvat vč. vybavení (dílenské stoly,
skříně) ze stávající zkušebny.
Na pracovišti zkušebny vzduchotechniky bude rovněž vyčleněn prostor pro zařízení na
ohřev oleje, kterým bude v budoucnu vybaveno.
Zkušebna aerodynamiky hlav válců
Na pracovišti aerodynamiky hlav válců se bude provádět hodnocení a optimalizace
parametrů výfukových kanálů hlav válců motorů. Provádí se měřením množství vzduchu
v závislosti na zdvihu ventilu a tlaku ve válci. Měřící zařízení se skládá z měřící komory,
clonkové trati, výfukového potrubí a ventilátoru. Vzduch sloužící k měření je nasáván ze
zkušebny, výfuk vzduchu (do vnitřního prostoru haly) je včetně ventilátoru umístěny na stropě
zkušebny. Během měření není vzduch znečišťován. Ve zkušebně budou rovněž digitální váhy
uložené na žulové desce v nosném rámu sloužící k měření emisí pevných částic ve výfukovém
potrubí. Na pracoviště bude přesunuto základní vybavení ze stávající zkušebny ukládací regál,
dílenský stůl s dvoukotoučovou bruskou, skříň a ukládací bedny).
Přístupová chodba
Přístupový chodba slouží k přístupu do vnitřní části objektu zkušebny. Vjezd bude
ocelovými vraty a celý prostor přístupové chodby bude nezastřešen.
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Venkovní nádrž paliva
Kovová nádrž na pohonné hmoty (motorovou naftu) bude umístěna ve venkovním
prostoru za štítovou stěnou haly. Jedná se o ocelovou dvouplášťovou nádrž typu DTO EN150
objemu 15000 l (provedení v souladu s EN 12285-2). Nadrž je uložena v podpěrném sedlovém
rámu pro ukotvení nádrže k základové konstrukci. Standardně jsou součástí – úchyty pro
manipulaci s prázdnou nádrží, přístupový žebřík, uzemňovací připojení, snímač úniku náplně
do mezipláště typu EUROVAC dle EN13160, příruba ø745mm, plnící připojení 3“ s přípojkou
VK Elaflex, ventil proti přeplnění dle EN 13616, odvětrání s plamenojistkou 2“, měrka paliva,
rezervní připojení 1“, přírubové sání s kontrolním ventilem 1“.
Dále bude instalováno čerpadlo pro distribuci nafty do provozní nádrže 400 l ve
zkušebně. Napojovací potrubí bude dimenze 1“.
Doplňování nafty do venkovní nádrže bude zajišťováno silničními vozidly po stávajících
vnitropodnikových komunikacích (předpoklad 1x cisterna za měsíc).

3.3

Výměna a ohřev vzduchu, chlazení

Součástí záměru bude v rámci všech výše uvedených místností řešena výměna, resp.
ohřev vzduchu.

3.3.1

Vytápění

Měřící boxy č. 1 a 2 budou vytápěny pomocí nástěnných teplovzdušných jednotek
s elektrickým ohřevem vzduchu (označení EO-1 a EO-2). Tyto vytápěcí soupravy budou
v provozu jen v zimním období, když bude potřeba prostor boxu vytopit na požadovanou
teplotu při přípravě zkoušek a také v počátku samotné zkoušky do doby, než se motory
a dynamometry zahřejí a začnou místnost vytápět samy odpadním teplem (během zkoušky
motorů v zimním období je potřeba ohřívat spalovací vzduch, který je do boxů přirozeně
nasáván volným potrubím z venkovního prostoru). Měřící box č. 3 bude zatím nevytápěným
prostorem, v budoucnu při jeho aktivaci bude vybaven stejnou nástěnnou teplovzdušnou
jednotkou s elektrickým ohřevem, jako jsou v boxech č. 1 a 2.
Všechny ostatní prostory (zkušebny, sklady, přípravna, rozvodna a pozorovatelna) budou
vytápěny pomocí centrální vzduchotechnické jednotky (označení VZT-1).

3.3.2

Vzduchotechnická zařízení

Větrání a vytápění místností (mimo měřící boxy)
Prostory mimo měřící boxy (zkušebny, pozorovatelna, přípravná místnost, rozvodny
a sklady) budou nuceně rovnotlakově větrány a chlazeny pomocí centrální vzduchotechnické
jednotky (označení VZT-1) umístěné na stropě vestavku nad zkušebnami. Vzduchotechnická
jednotka se skládá z přívodního a odtahového ventilátoru (oba s možností plynulého řízení
výkonu pomocí EC motorů), dvou filtrů (třída filtrace F7 na přívodu a M5 na odvodu), plynového
ohřívače vzduchu (zemní plyn kPa), přímého výparníku (chladivo R410A), eliminátoru kapek,
deskového rekuperátoru tepla, tlumičů hluku na všech stranách, dvou uzavíracích klapek
ovládaných servopohonem (s bezpečnostní pružinou), pružných připojovacích manžet,
nerezových van kondenzátu, sifonů a základového rámu.
Intenzita větrání v pozorovatelně je 3,9 x/hod, ve zkušebnách 3,0 x/hod a v ostatních
místnostech 2,0 x/hod. Čerstvý vzduch je do vzduchotechnické jednotky nasáván přes
protidešťovou žaluzii umístěnou ve fasádě haly. V jednotce je čerstvý vzduch filtrován a pomocí
rekuperátoru, ohřívače a chladiče tepelně upravován na požadovanou teplotu a následně je
potrubím přiváděn do větraných prostor, kde je distribuován přes potrubní vyústky. Odvod
vzduchu z větraných místností je přes potrubní vyústky a je odvodním potrubím odváděn do
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vzduchotechnické jednotky, kde předá teplo (chlad) čerstvému vzduchu a následně je odveden
přes střechu haly do venkovního prostoru.

1.
2.

Označení
zařízení
EO-1
EO-2
Celkem

Potřeba
energie (kW)
12,05
12,05
24,10

Název zařízení
Vytápění měřícího boxu č. 1
Vytápění měřícího boxu č. 2

el.

Větrání měřících boxů
Každý měřící box bude nuceně rovnotlakově větrán pomocí dvou centrálních
vzduchotechnických jednotek (označení VZT-2 až VZT-5) umístěných na stropě vestavku vždy
nad příslušným měřícím boxem. Měřící box č. 3 bude z rozhodnutí investora připraven jako
rezerva a zatím nebude vybaven vzduchotechnickým zařízením. Po jeho aktivaci bude větrán
stejným způsobem, jako jsou větrány měřící boxy č. 1 a 2.
Všechny vzduchotechnické jednotky VZT-2 až VZT-5 mají stejné složení a liší se jen
servisní stranou. Jednotky se skládají z přívodních a odtahových ventilátorů (vždy dvojice
paralelně umístěných ventilátorů s plynule řízeným výkonem pomocí frekvenčních měničů),
dvou filtrů (třída filtrace M5), směšovací komory s plynule ovládanou směšovací klapkou,
tlumičů hluku na všech stranách, dvou uzavíracích klapek ovládaných servopohonem
(s bezpečnostní pružinou, s plynulým ovládáním), pružných připojovacích manžet,
a základového rámu.
Množství větracího vzduchu v každém měřícím boxu činí 60 000 m3/h, což je dle zadání
investora minimálně požadovaná hodnota. Intenzita větrání v měřících boxech je při tomto
výkonu velmi vysoká (dle geometrie boxů v rozsahu 155–163 x/hod), což znamená, že
v měřícím boxu se vzduch zcela vymění každých 23 vteřin.
Čerstvý větrací vzduch je do vzduchotechnických jednotek nasáván přes protidešťové
žaluzie umístěné ve fasádě haly. V jednotkách je čerstvý vzduch filtrován a v zimním období
pomocí směšovací komory podle potřeby míchán se vzduchem odsávaným tak, aby byl
přiváděn do prostoru měřících boxů s požadovanou teplotou. Vzduch je do měřících boxů
dopravován vzduchotechnickým potrubím a do větraných prostor je distribuován přes výusti
umístěné u podlahy boční stěny. Odvod vzduchu z větraných místností je přes potrubní vyústky
a je vzduchotechnickým potrubím odváděn do vzduchotechnických jednotek a následně přes
střechu haly do venkovního prostoru.
Přívod spalovacího vzduchu do měřících boxů je zajištěn samostatným
vzduchotechnickým potrubím. Jde o volné potrubí, kterým je přirozeným podtlakovým
způsobem (spalovacím procesem zkoušených motorů) nasáván venkovní vzduch. Spalovací
vzduch se nasává přes protidešťovou žaluzii umístěnou ve fasádě haly.

1.
2.
3.
4.
5.

Ozn.
zařízení

Název zařízení

VZT-1
VZT-2
VZT-3
VZT-4
VZT-5
Celkem

Větrání místností
Větrání měřícího boxu č. 1
Větrání měřícího boxu č. 1
Větrání měřícího boxu č. 2
Větrání měřícího boxu č. 2

Přívod
vzduchu
(m3/h)
5 000
30 000
30 000
30 000
30 000
-

Odvod
vzduchu
(m3/h)
5 000
30 000
30 000
30 000
30 000
-

Potřeba
plynu
(kW)
25,2
-
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Chlazení

Zdroj chladu pro vzduchotechnickou jednotku
Zdrojem chladu pro vzduchotechnickou jednotku VZT-1 jsou dvě kondenzační jednotky
(označení KJ-1 a KJ-2) umístěné na ocelové konstrukci na střeše objektu. Chladícím médiem
je ekologické chladivo R410A. Přímý výparník vzduchotechnické jednotky je s venkovními
kondenzačními jednotkami propojen měděným izolovaným potrubím, v němž proudí chladicí
medium, a napájecími a ovládacími kabely.
Klimatizace zkušebny aerodynamiky hlav válců
Zkušebna aerodynamiky hlav válců bude na požadovanou teplotu +22±3 °C chlazena
a vytápěna pomocí samostatného klimatizačního systému typu Split. V místnosti je umístěna
nástěnná klimatizační jednotka (označení VJ-1), venkovní kondenzační jednotka (označení KJ3) je umístěna na ocelové konstrukci na střeše objektu.
Vnitřní jednotka bude s venkovní kondenzační jednotkou propojena měděným
izolovaným potrubím, v němž proudí chladicí medium (R410A), a napájecími a ovládacími
kabely. Odvod kondenzátu od vnitřní klimatizační jednotky je řešen projektem zdravotechniky.
Chladicí výkon zařízení je navržen dle tepelných zisků od technologických zařízení
navýšených o tepelný zisk z okolí. Klimatizační zařízení musí být vybaveno automatickým
restartem po výpadku proudu a musí pracovat celoročně.
Označení
zařízení
1. KJ-1
2. KJ-2
3. KJ-3
4. VJ-1
Celkem

3.3.4

Účel zařízení

Instalovaný
chladicí výkon
(kW)
15,5
15,5

Zdroj chladu pro VZT-1
Zdroj chladu pro VZT-1
Chlazení
zkušebny
5,0
aerodynamiky
Chlazení
zkušebny
aerodynamiky
36,0

Instalovaný
topný výkon
(kW)
-

Potřeba
el.
energie (kW)
4,53
4,53

5,8

1,46

-

-

5,8

10,52

Spalinovod

Na výstupu ze spalovacího naftového motoru spaliny procházejí filtrem pevných části
a katalyzátorem (stávající) a následně budou vstupovat do nové vertikální flexibilní nerezové
roury a kouřové roury o průměru 200 mm (neizolované). Flexibilní roura je zvolena proto,
protože zkoušené motory vč. příslušenství (katalyzátory, filtry atd.) mají rozdílné rozměry
a bude proto nutné se napojovat na výstupní potrubí z motoru v různých místech. Poté budou
spaliny vedeny horizontálně s šikmým výstupem (45°) přes strop do vstupního sopouchu
komína. Kouřovod bude v tomto místě zaizolován z důvodu ochrany VZT potrubí pod stropem.
Zděný komín bude umístěn na stropě měřícího boxu (v místě nad nosnou zdí) s výstupem přes
střechu nad sousední světlík (min. 1m). Komín bude vybaven všemi nutnými částmi pro jeho
bezpečný a spolehlivý chod dle platných norem (zadní průduch, kondenzatní jímka, čistící
a měřící otvory, krycí deska, stříška, střešní prostup atd.). Každý měřící box (č.1 a 2) bude mít
svůj vlastní komín. Měřící box č.3 bude komínem vybaven až v budoucnu po instalaci
dynamometru C500.
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Vodní chlazení

Pro chlazení a maření tepelného výkonu bude použita uzavřená chladící věž se
skrápěním o chladícím výkonu 513 kW, která bude umístěna na betonové desce vně haly.
Chladící věž bude vybavena axiálními ventilátory, které budou zajišťovat nucené proudění
vzduchu ve věži, cirkulačním čerpadlem, které bude zajišťovat zkrápění trubkovnice výměníku
a dalším nezbytným vybavením pro automatický provoz. Součástí věže bude i zásobní vana
pro skrápěcí vodu. Tato vana bude vybavena elektrickým topením, která bude chránit vodu
před zamrznutím v zimním období.
K oběhu chladicí kapaliny bude použito jednostupňové odstředivé čerpadlo se sacími
a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose. Čerpadlo bude instalováno se synchronním
motorem s permanentními magnety chlazeným ventilátorem a se snímačem diferenčního tlaku.
Řízení čerpadla bude v závislosti na teplotě chladícího média před a za dynamometrem.
Čerpadlo bude instalováno poblíž základové desky dynamometru.
Obrázek 1 Situace širších vztahů, (zdroj: Mapy.cz)

Umístění
pracoviště
zkoušení
motorů
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Obrázek 2 Letecký snímek zájmové lokality + KN (zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz)
1
2

umístění
vestavku

3

4

5

6
Obrázek 3 Koordinační situace stavby (zdroj: PROJEKT HTL, s.r.o.)
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Záměr je umístěn do stávající průmyslové haly nacházející se na parc. č. 1909/67, číslo
popisné 1450, kat. území Kopřivnice (669393). Hala je umístěna do stávajícího průmyslového
areálu investora (společnost TATRA TRUCKS a.s.) v komplexu dalších výrobních hal.
Objekty nejbližší obytné zástavby se nacházejí západním směrem za ulicí Štefánikovou.
Jedná se např. o bytový dům ul. Lidická č.p. 1035–1040, bytový dům ul. Štefánikova č. p. 1154
– 1156; rodinné domy č. p. 394, 393. V okolí záměru se nacházejí i další chráněné objekty jako
Základní škola svaté Zdislavy (ul. Štefánikova č.p. 117), areál polikliniky THERÁPON 98, a.s.
(ul. Štefánikova 1301/4). Celkově lze předpokládat teoretické ovlivnění maximálně prvních stovek
obyvatel. Toto číslo je významně ovlivněno vícepatrovými bytovými domy.
Obrázek 5: Výřez územního plánu Kopřivnice (zdroj: http://www.koprivnice.cz/)

umístění
vestavku
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U popisovaných objektů nejbližší obytné zástavby byly umístěny v souladu s požadavkem
§ 30 zákona č. 258/2000 Sb. resp. § 12 NV 272/2011 Sb. výpočtové body hlukové studie. Body
byly umístěny v souladu s požadavkem § 30 zákona č. 258/2000 Sb. resp. § 12 NV 272/2011
Sb. – body byly zvoleny dle definice venkovního chráněného prostoru stavby 2 m před
obvodovým pláštěm obytných domů, resp. ve vnějším chráněném prostoru pro vzdělávání
(hranice pozemku základní školy) a pro léčebně rehabilitační péči (areál polikliniky THERÁPON
98, a.s.).
Výpočtové body:

•
•
•
•
•
•

Výp. bod 1: Základní škola svaté Zdislavy, ul. Štefánikova č.p. 117 (parc. č. 1292)
Výp. bod 2: bytový dům ul. Lidická č. p. 1040 (parc. č. 764)
Výp. bod 3: bytový dům ul. Štefánikova č.p. 1156 (parc. č. 1276/8)
Výp. bod 4: rodinný dům ul. Štefánikova č.p. 394 (parc. č. 1262)
Výp. bod 5: objekt k bydlení ul. Štefánikova č.p. 393 (parc. č. 1261)
Výp. bod 6: hranice areálu polikliniky THERÁPON 98, a.s., ul. Štefánikova 1301/4 (parc.
č. 1938/1)

Umístění záměru a vybraných výpočtových bodů pro podrobné posouzení jeho vlivu na imisní
situaci v obydlených oblastech je znázorněno na situaci v předchozí kapitole jakož na fotografiích
v kapitole 6.2.

4.2

Stávající hluková situace

Vzhledem k umístění záměru do stávajícího areálu společnosti Tatra Trucks se v jeho
okolí nachází celá řada zdrojů hluku, a to jak průmyslových, tak dopravních. Areál Tatra Trucks
je značně rozsáhlý a tvoří téměř polovinu Kopřivnice. Situace je zřejmé na obrázcích v závěru
kapitoly 3, resp. na výřezu územního plánu města v kapitole 4.1. V areálu se nachází jak klidné
plochy, tak plochy intenzivně využívané a charakterem technologie hlučné, bohužel v míře
podrobností potřebných pro zadání do hlukového modelu není o stávajících zdrojích dostatek
informací a rovněž nejsou k dispozici žádné údaje o měření hluku v řešené oblasti.
Mimo výše popisovaných zdrojů areálu Tatra Trucks se mimo areál, avšak v řešeném
území nachází celá řada dalších zdrojů. Jedná se o další technické provozy, vzduchotechniky
a klimatizace obchodů a obytných objektů jakož i zdroje související s údržbou zahrad a objektů
(např. sekačky, křovinořezy, vrtačky, či jiná drobná domácí technika). Hlukovou situaci
řešeného území pak dále utváří verbální projevy obyvatel, reprodukovaná hudba, obecní
tlampače apod.
Dalším významným zdrojem hluku v oblasti je automobilový provoz na husté síti
komunikací uvnitř města. Z pohledu znalostí o automobilovém provozu lze uvést pouze data ze
sčítání dopravy ŘSD 2016, které bylo provedeno na silnici II/480 (ul. Československé armády –
severní část, resp. ul. Záhumenní – jižní část) a na silnici II/482 (ul. Obránců míru, která dělí
severní a jižní úsek silnice II/480). Četnosti dopravy jsou pro ilustraci uvedeny v tabulce níže.
Četnosti dopravy na komunikacích blíže záměru, resp. v okolí výpočtových bodů (např.
ul. Štefánikova, Kpt. Jaroše, Husova, …) bohužel nejsou k dispozici.
Tabulka 1: Četnosti automobilového provozu na uvedených ulicích (zdroj: ŘSD)
ŘSD 2010
ŘSD 2016
Sčítací úsek
OA
NA
M
OA
NA
M
7-2501 (ul. Československé armády)
6 440 1 005 62
8 530 872
54
7-2502 (ul. Záhumenní)
7 204 1 053 84
7 774 1 832 151
7-5661 (ul. Obránců míru)
7 949 835
82
8 705 597
68
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V kontextu dopravy je potřebné zmínit železniční trať č. 325, která fakticky dělí hranici
areálu Tatra Trucks a obytné části města. V řešeném úseku se jedná o neelektrifikovanou trať.
Na trase se nachází železniční stanice v místech poblíž areál polikliniky THERÁPON 98, a.s.
a lze očekávat že vlakový provoz bude hlukovou situaci v okolí výpočtového bodu 6 jistě
ovlivňovat. Souběžně s veřejnou tratí je na straně areálu Tatra Trucks vedena vlečka. Údaje
o železniční dopravě lze zjistit dle jízdního řádu trati, jednalo by se však o částečnou informaci,
neboť provoz nákladní dopravy je do jisté míry nahodilý a informace o něm neveřejné.
Strategické hlukové mapy nejsou pro řešenou oblast zpracovány (ani vlak ani silnice).
Hluková situace v řešené oblasti (resp. na celém území města Kopřivnice) je pro hluk
z dopravy řešena v materiálu „Komplexní dopravní studie města Kopřivnice“, kterou zpracovala
společnost UDIMO, spol. s r.o. v říjnu 2009. Součástí studie je provedeno mnoho měření hluku
a proveden návrh protihlukových opatření na dopravní infrastruktuře pro výhledový rok 2025.
Bohužel vzhledem k datu zpracování, resp. neznalosti dopadu realizovaných opatření (a jejich
rozsahu) není možné data ze studie pro řešenou problematiku použít.

5.

Zdroje hluku

5.1

Bodové zdroje hluku

Bodové zdroje hluku modelované v předkládané hlukové studii jsou představovány
jednotkami vytápění, vzduchotechniky a chlazení. Jedná se o:
Vytápění
o Měřící boxy č. 1 a 2 budou vytápěny pomocí nástěnných teplovzdušných jednotek
s elektrickým ohřevem vzduchu (označení EO-1 a EO-2).
o Měřící box č. 3 bude zatím nevytápěným prostorem, v budoucnu při jeho aktivaci bude
vybaven stejnou nástěnnou teplovzdušnou jednotkou s elektrickým ohřevem, jako jsou
v boxech č. 1 a 2.
o Všechny ostatní prostory (zkušebny, sklady, přípravna, rozvodna a pozorovatelna)
budou vytápěny pomocí centrální vzduchotechnické jednotky (označení VZT-1).
Vnitřní nástěnné teplovzdušné jednotky jsou v hlukové studii modelovány jako vnitřní
hlukové zdroje typu SAHARA. Akustické výkony (LwA) jednotek se pohybují v závislosti na
instalovaném výkonu, resp. použitých otáčkách od cca 55 dB(A) po 79 dB(A). Pro předkládaný
hlukový model byly použity akusticky nejvýkonnější jednotky tzn. LwA = 79 dB.
Vzduchotechnická zařízení
Větrání a vytápění místností (mimo měřící boxy)
Prostory mimo měřící boxy (zkušebny, pozorovatelna, přípravná místnost, rozvodny
a sklady) budou nuceně rovnotlakově větrány a chlazeny pomocí centrální vzduchotechnické
jednotky (označení VZT-1) umístěné na stropě vestavku nad zkušebnami. Čerstvý vzduch je do
vzduchotechnické jednotky nasáván přes protidešťovou žaluzii umístěnou ve fasádě haly.
Odvod vzduchu z větraných místností je přes potrubní vyústky a je odvodním potrubím
odváděn do vzduchotechnické jednotky, kde předá teplo (chlad) čerstvému vzduchu a
následně je odveden přes střechu haly do venkovního prostoru.
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Větrání měřících boxů
Každý měřící box bude nuceně rovnotlakově větrán pomocí dvou centrálních
vzduchotechnických jednotek (označení VZT-2 až VZT-5) umístěných na stropě vestavku vždy
nad příslušným měřícím boxem (5 m n.t.). Měřící box č. 3 bude z rozhodnutí investora
připraven jako rezerva a zatím nebude vybaven vzduchotechnickým zařízením. Po jeho
aktivaci bude větrán stejným způsobem, jako jsou větrány měřící boxy č. 1 a 2.
Čerstvý větrací vzduch je do vzduchotechnických jednotek nasáván přes protidešťové
žaluzie umístěné ve fasádě haly. Odvod vzduchu z větraných místností je přes potrubní
vyústky a je vzduchotechnickým potrubím odváděn do vzduchotechnických jednotek
a následně přes střechu haly do venkovního prostoru.
Přívod spalovacího vzduchu do měřících boxů je zajištěn samostatným
vzduchotechnickým potrubím. Jde o volné potrubí, kterým je přirozeným podtlakovým
způsobem (spalovacím procesem zkoušených motorů) nasáván venkovní vzduch. Spalovací
vzduch se nasává přes protidešťovou žaluzii umístěnou ve fasádě haly.
Údaje o akustických výkonech vzduchotechnických jednotek byly použity dle nabídky
předpokládaného dodavatele jednotek – např. firmy REMAK, který navrhuje následující VZT
jednotky. V rámci realizace projektu je možné, že vzduchotechnické jednotky budou dodány
jiným dodavatelem – aktuálně není dodavatel vybrán a projekt je ve fázi přípravy. Z hlediska
výsledků předkládané hlukové studie není konkrétní dodavatel podmínkou, pro garanci
modelovaných výsledků je potřebné, aby jakýkoliv dodavatel umístil pro provozu VZT jednotky,
jednotky chlazení apod. rámcově odpovídajícím níže uvedeným akustickým charakteristikám.
VZT-1, tj. větrání místností
• Jednotka typu např.: AeroMaster XP 10
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VZT-2, VZT-3, tj. větrání měřícího boxu č.1
• Jednotka typu např.: AeroMaster Cirrus 7 x 4

VZT-4, VZT-5, tj. větrání měřícího boxu č.2
• Jednotka typu např.: AeroMaster Cirrus 7 x 4 (tj. stejná charakteristika jako u VZT-2, VZT-3)
Chlazení
Zdroj chladu pro vzduchotechnickou jednotku
Zdrojem chladu pro vzduchotechnickou jednotku VZT-1 jsou dvě kondenzační jednotky
(označení KJ-1 a KJ-2) umístěné na ocelové konstrukci na střeše objektu.
Klimatizace zkušebny aerodynamiky hlav válců
Zkušebna aerodynamiky hlav válců bude chlazena a vytápěna pomocí samostatného
klimatizačního systému typu Split. V místnosti je umístěna nástěnná klimatizační jednotka
(označení VJ-1), venkovní kondenzační jednotka (označení KJ-3) je umístěna na ocelové
konstrukci na střeše objektu.
Vzhledem k nejasnostem o použitých kondenzačních a klimatizačních jednotek se pro
účely hlukové studie použil odhad akustického výkonu zdrojů vycházející z výkonu vlastních
vzduchotechnických jednotek uvedený v této kapitole výše. Pro zadání se nepoužila frekvenční
charakteristika a jednotky byly zadány celkovým akustickým výkonem:
• LwA pro KJ-1, KJ-2 a KJ-3 = 75 dB – umístění na střeše objektu
• LwA pro VJ-1 = 75 dB – umístění uvnitř místnosti
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Spalinovod
Na výstupu ze spalovacího naftového motoru spaliny procházejí filtrem pevných části
a katalyzátorem (stávající) a následně budou vstupovat do nové vertikální flexibilní nerezové
roury a kouřové roury o průměru 200 mm (neizolované). Spaliny budou vedeny do vstupního
sopouchu komína. Zděný komín bude umístěn na stropě měřícího boxu (v místě nad nosnou
zdí) s výstupem přes střechu nad sousední světlík (min. 1m). Každý měřící box (č.1 a 2) bude
mít svůj vlastní komín. Měřící box č.3 bude komínem vybaven až v budoucnu po instalaci
dynamometru C500.
O akustických výkonech spalinovodu nejsou k dispozici žádné podklady. Spalinovod není
v hlukovém modelu řešen.
Vodní chlazení
Pro chlazení a maření tepelného výkonu bude použita uzavřená chladící věž se
skrápěním, která bude umístěna na betonové desce vně haly. Chladící věž bude vybavena
axiálními ventilátory, které budou zajišťovat nucené proudění vzduchu ve věži, cirkulačním
čerpadlem, které bude zajišťovat zkrápění trubkovnice výměníku. Čerpadlo bude instalováno
poblíž základové desky dynamometru.
Pro akustické výkony vodního chlazení byla použita referenční nabídka dodavatele –
např. BALTIMORE AIRCOIL, která navrhla použití jednotky typu s následující charakteristikou:

5.2

Liniové zdroje hluku

Liniové zdroje hluku jsou obvykle představovány provozem automobilové, resp. kolejové
dopravy. Předmětný záměr představuje vytvoření centralizovaného pracoviště zkoušení motorů
s jednotlivými zkušebními boxy a příslušenstvím dle požadavků vývoje. Jedná se o instalaci
zkušební technologie ať už nákupem nových zkušebních zařízení, nebo přemístění stávajících
zkušebních zařízení do jednoho centralizovaného pracoviště, neboť stávající stav již
nevyhovuje požadavkům vývoje v TATRA TRUCKS a.s.
Vzhledem k tomu, že stavba představuje částečnou náhradu stávajícího provozu, resp.
jeho rozšíření, nebude její provoz představovat zdroj početné automobilové dopravy. Zařízení
bude obsluhována stávajícími zaměstnanci. Manipulace se zkoušenými motory bude za
pomocí stávajících VZT vozíků. Napojení stavby na inženýrské sítě (elektřina, voda, plyn) bude
provedeno ze stávajících rozvodů v hale. Součástí provozu bude jako surovina řešena dodávka
benzínu/nafty pro zkoušené motory. Četnost příjezdu autocisterny se odhaduje na 1x za měsíc.
Vzhledem k výše popsané situaci automobilové dopravy není hluk z jejího provozu
v hlukové studii dále řešen.
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Plošné zdroje hluku

Jako plošné zdroje se budou do okolního prostředí projevovat zdroje hluku umístěné
uvnitř nového vestavku, resp. stávající haly, neboť hluk bude do vnějšího prostředí šířen
prostupem přes stěny a strop objektu.
Součástí hlukové studie byl v programu Izofonik proveden model šíření hluku uvnitř
nového vestavku. Zadání vnitřních zdrojů hluku bylo rozděleno na jednotlivé místnosti:
• místnosti VZT-1 a VZT-2
Hlukové parametry vycházely vnitřních částí vzduchotechnických zařízení. Hluková studie
předpokládala souběh obou místností.
• místnosti měřících boxů
Hluková charakteristika vycházela z dominantního zdrojů hluku uvnitř jednotlivých
měřících boxů, kde budou umístěny zejména dynamometr a zkoušený spalovací motor.
Hluková studie předpokládala souběh všech měřících boxů. Z hlediska akustické
charakteristiky bude při běhu uvnitř měřícího boxu dle informace investora hluk cca 110 dB.
• zkušena vzduchotechniky a Zkušebna aerodynamiky hlav válců
Vzhledem k drobným nejasnostem o charakteru provozu místnosti byla použita úvaha, že
uvnitř místností je hladina akustického tlaku ve výši přípustného expozičního limitu ustáleného
a proměnného hluku při práci vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku LAeq,8h = 85 dB.
Výpočet hluku uvnitř vestavku
Níže jsou uvedeny výstupy z výpočtu hluku uvnitř řešeného vestavku. Výpočet byl
proveden v programu Izofonik v.4 na základě výše uvedeného zadání. Níže uvedené situace
znázorňují průběh izofon/pásem ve výpočtové hladině 3 m n.t. haly (cca střední výška haly).
Obrázek 6: Průběh izofon v hladině 3 m n.t. (zdroj: Izofonik)
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Obrázek 7: Průběh pásem izofon v hladině 3 m n.t. (zdroj: Izofonik)

Znázornění izofon/pásem na situacích výše je uvedeno na podkladu půdorysu vestavku.
Dva obrázky jsou uvedeny pro lepší čitelnost výsledků. Jak je ze situací patrné průměrná
hladina akustického tlaku na vnitřní straně konstrukce vestavku bude cca na úrovni:
• severní, východní a jižní stěna:
• západní stěny:

LpA = 86 dB
LpA = 84 dB

Tyto hodnoty byly následně použity pro úvahu ve výpočtu šíření hluku ve vnějším
prostředí modelované programem Hluk+ a jehož výsledky jsou uvedeny v kapitole 7.1.
Vzhledem ke svému umístění se hluk procházející stěnami neuplatní pro výpočet hluku vně
objektu, neboť za západní, severní a východní stěnou se nachází další prostor haly a za jižní
stěnou je samostatný objekt. Pro výpočet hluku ve vnějším prostředí byla použita pouze
střecha. Tak je konstrukčně řešena jako železobetonová se světlíky. Na základě pomocného
výpočtu vážené vzduchové neprůzvučnosti stropu provedeném v programu NEPrůzvučnost
2010 lze očekávat hodnotu cca R’w = 45 dB.
Obrázek 8: Hodnota vážené vzduchové neprůzvučnosti stropu (NEPrůzvučnost 2010)
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Jak již bylo v úvodu řečeno, předkládaná hluková studie byla vypracována pro účely
posouzení hluku z provozu nového pracoviště zkoušení motorů navrženého do stávající haly
stávajícího areálu společnosti TATRA TRUCKS a.s. Předmětem posouzení je dopad nových
zdrojů hluku spojených s provozem nového pracoviště zkoušení motorů na okolní chráněné
prostory. Zdroje hluku budou v provozu pouze v denní době v ranní a odpolední směně
(tj. 16 hod/den v předpokládaném provozním čase 230 dnů v roce). V noční době nebude
pracoviště v provozu.

Záměr je umístěn do stávající průmyslové haly nacházející se na parc. č. 1909/67, číslo
popisné 1450, kat. území Kopřivnice (669393). Hala je umístěna do stávajícího průmyslového
areálu investora (společnost TATRA TRUCKS a.s.) v komplexu dalších výrobních hal.
Součástí hlukové studie bylo provedeno modelování šíření hluku v dotčeném okolí ve
vztahu k objektům nejbližší obytné zástavby (venkovní chráněný prostor staveb). Součástí
hlukové studie bylo provedeno porovnání vypočtených údajů s požadavky aktuálního znění
zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, resp. ustanovením § 12 Nařízení vlády
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Hlukový model zohledňuje charakter terénu, jeho objektovou zastavěnost. Morfologie území
je zohledněna vyznačením vrstevnic dle dat Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK)
v mapě měřítkem M 1:2000 s výškovým krokem 2 m. Vzrostlá zeleň nebyla v hlukovém modelu
explicitně vyznačena. Vzhledem k zastavěnosti lokality bylo vnější prostředí, ve kterém dochází
k šíření zvukových vln, modelováno jako odrazivé.
Studie je řešena pro jeden výpočtový stav představující provoz nových zdrojů hluku.

Vzhledem k absenci řešení dopravních zdrojů hluku není specifikace výpočtového roku
směrodatná (nedochází k výpočtům korekcí navýšení četnosti dopravy, resp. není porovnáván
stav v roce 2000 pro použití korekce pro starou hlukovou zátěž).
Podmínky modelových výpočtů jsou uvedeny v kapitole 6.3.
Modelování situace a výpočty byly provedeny pomocí programového vybavení HLUK+, verze
11.51 profi. Odchylku výpočtu lze očekávat v intervalu <-1.8; +1.8> dB.

6.2

Volba výpočtových bodů

Záměr je umístěn do stávající průmyslové haly nacházející se na parc. č. 1909/67, číslo
popisné 1450, kat. území Kopřivnice (669393). Hala je umístěna do stávajícího průmyslového
areálu investora (společnost TATRA TRUCKS a.s.) v komplexu dalších výrobních hal.
Objekty nejbližší obytné zástavby se nacházejí západním směrem za ulicí Štefánikovou.
Jedná se např. o bytový dům ul. Lidická č.p. 1035–1040, bytový dům ul. Štefánikova č. p.
1154–1156; rodinné domy č. p. 394, 393. V okolí záměru se nacházejí i další chráněné objekty
jako Základní škola svaté Zdislavy (ul. Štefánikova č.p. 117), areál polikliniky THERÁPON 98,
a.s. (ul. Štefánikova 1301/4). Celkově lze předpokládat teoretické ovlivnění maximálně prvních
stovek obyvatel. Toto číslo je významně ovlivněno vícepatrovými bytovými domy.
U popisovaných objektů nejbližší obytné zástavby byly umístěny v souladu s požadavkem
§ 30 zákona č. 258/2000 Sb. resp. § 12 NV 272/2011 Sb. výpočtové body hlukové studie. Body
byly umístěny v souladu s požadavkem § 30 zákona č. 258/2000 Sb. resp. § 12 NV 272/2011
Sb. – body byly zvoleny dle definice venkovního chráněného prostoru stavby 2 m před
obvodovým pláštěm obytných domů, resp. ve vnějším chráněném prostoru pro vzdělávání
(hranice pozemku základní školy) a pro léčebně rehabilitační péči (areál polikliniky THERÁPON
98, a.s.).
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Výška výpočtů byla s ohledem na výšku budov zvolena 3, 6 a 9 m n.t. a představuje
odhadovanou střední výšku oken 1., 3. a 5.NP. Výpočty byly provedeny v souladu s § 20 odst. 3 pro
dopadovou zvukovou vlnu.
Výpočtové body:

•
•
•
•
•
•

Výp. bod 1: Základní škola svaté Zdislavy, ul. Štefánikova č.p. 117 (parc. č. 1292)
Výp. bod 2: bytový dům ul. Lidická č. p. 1040 (parc. č. 764)
Výp. bod 3: bytový dům ul. Štefánikova č.p. 1156 (parc. č. 1276/8)
Výp. bod 4: rodinný dům ul. Štefánikova č.p. 394 (parc. č. 1262)
Výp. bod 5: objekt k bydlení ul. Štefánikova č.p. 393 (parc. č. 1261)
Výp. bod 6: hranice areálu polikliniky THERÁPON 98, a.s., ul. Štefánikova 1301/4 (parc.
č. 1938/1)
Níže jsou uvedeny fotografie objektů, u nichž jsou umístěny výpočtové body hluk. studie.

Umístění výpočtových/měřících bodů je na podkladu leteckého snímku znázorněno
v závěru kapitoly 3.
Obrázek 9: Výpočtové body 1 a 2 (zdroj: Mapy.cz)

2

1
Obrázek 10: Výpočtové body 3, 4 a 5 (zdroj: Mapy.cz)

5
4
3
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Obrázek 11: Výpočtový bod 6

6

6.3

Podmínky výpočtu
Výsledky hlukového modelu uvedené v kapitole 7 platí za těchto podmínek:

• Součástí předkládaného modelu jsou modelovány pouze zdroje hluku popsané v kapitole 5.
• Hluková studie modelovala jedinou variantu představující provoz modelovaných zdrojů hluku
– tzv. realizační varianta. Vzhledem k absenci řešení dopravních zdrojů hluku není
specifikace výpočtového roku směrodatná (nedochází k výpočtům korekcí navýšení četnosti
dopravy, resp. není porovnáván stav v roce 2000 pro použití korekce pro starou hlukovou
zátěž).
• Provoz modelovaných zdrojů hluku bude dle údajů investora pouze v denní době (ranní
a odpolední směna). V noční době budou nové zdroje hluku vypnuty. Modelované
ekvivalentní hladiny akustického tlaku jsou vyhodnoceny pro 8 souvislých a na sebe
navazujících nejhlučnějších hodin v denní době (6:00 – 22:00 hod). V noční době (22:00 –
6:00 hod) budou nové zdroje hluku vypnuty.
• Hlukový model zohledňuje charakter terénu, jeho objektovou zastavěnost. Morfologie území
je zohledněna vyznačením vrstevnic dle dat Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
(ČÚZK) v mapě měřítkem M 1:2000 s výškovým krokem 2 m. Vzrostlá zeleň nebyla
v hlukovém modelu explicitně vyznačena. Vzhledem k zastavěnosti lokality bylo vnější
prostředí, ve kterém dochází k šíření zvukových vln, modelováno jako odrazivé.
• Přesto, že nelze zcela vyloučit výskyt tónové složky u všech jednotlivých zdrojů hluku (např.
některé součásti vzduchotechniky) není korekce dle §12, odst. 3) NV č. 272/2011 Sb., pro
hluk s tónovými složkami ve výši -5 dB použita, neboť se předpokládá, že v celkovém
spektru zdrojů, v řešeném prostředí a okolním zdrojům hluku se případná tónová složka u
nejbližších chráněných objektů neprojeví.
• Modelování situace a výpočty byly provedeny pomocí programového vybavení HLUK +,
verze 11.51 profi. Odchylku výpočtu lze očekávat v intervalu <-1.8; +1.8> dB.
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Terminologie a přípustné hodnoty hluku

Legislativa stanovující nejvyšší přípustné hladiny hluku
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů;
Díl 6 – Ochrana před hlukem, vibracemi a neionizujícím zářením; Hluk a vibrace; § 30
(2) Hlukem se rozumí zvuk, který může být škodlivý pro zdraví a jehož imisní hygienický
limit stanoví prováděcí právní předpis. Vibracemi se rozumí vibrace přenášené pevnými tělesy
na lidské tělo, které mohou být škodlivé pro zdraví a jejichž hygienický limit stanoví prováděcí
právní předpis. Za hluk podle věty první se nepovažuje zvuk působený hlasovým projevem
fyzické osoby, nejde-li o součást veřejné produkce hudby v budově, hlasovým projevem
zvířete, zvuk z produkce hudby provozované ve venkovním prostoru, zvuk z akustického
výstražného nebo varovného signálu souvisejícího s bezpečnostním opatřením, zvuk působený
přelivem povrchové vody přes vodní dílo sloužící k nakládání s vodami, zvuk působený v přímé
souvislosti s činností související se záchranou lidského života, zdraví nebo majetku, řešením
mimořádné události, přípravou jejího řešení nebo prováděním bezpečnostní akce nebo
mimořádné vojenské akce. Za vibrace podle věty druhé se nepovažují vibrace působené
přelivem povrchové vody přes vodní dílo sloužící k nakládání s vodami a vibrace působené v
přímé souvislosti s činností související se záchranou lidského života, zdraví nebo majetku,
řešením mimořádné události, přípravou jejího řešení nebo prováděním bezpečnostní akce
nebo mimořádné vojenské akce.
(3) Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou
užívány k rekreaci, lázeňské léčebně rehabilitační péči a výuce, s výjimkou lesních a
zemědělských pozemků a venkovních pracovišť. Chráněným venkovním prostorem staveb se
rozumí prostor do vzdálenosti 2 m před částí jejich obvodového pláště, významný z hlediska
pronikání hluku zvenčí do chráněného vnitřního prostoru bytových domů, rodinných domů,
staveb pro předškolní a školní výchovu a vzdělávání, staveb pro zdravotní a sociální účely,
jakož i funkčně obdobných staveb. Chráněným vnitřním prostorem staveb se rozumí pobytové
místnosti ve stavbách zařízení pro výchovu a vzdělávání, pro zdravotní a sociální účely a ve
funkčně obdobných stavbách a obytné místnosti ve všech stavbách. Rekreace pro účely podle
věty první zahrnuje i užívání pozemku na základě vlastnického, nájemního nebo podnájemního
práva souvisejícího s vlastnictvím bytového nebo rodinného domu, nájmem nebo podnájmem
bytu v nich. Co se považuje za prostor významný z hlediska pronikání hluku, stanoví prováděcí
právní předpis.
Nařízení vlády č. 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění
nařízení vlády č. 217/2016 Sb.
§12 Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném
venkovním prostoru
(1) Určujícím ukazatelem hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku, je
ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T a odpovídající hladiny v kmitočtových pásmech.
V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h),
v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemních
komunikacích a dráhách a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického
tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h).
(3) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého
provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny
akustického tlaku A LAeq,T 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní
a noční době, které jsou uvedeny v tabulce č. 1 části A přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro
vysoce impulsní hluk se přičte další korekce -12 dB. V případě hluku s tónovými složkami,
s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích, dráhách a z leteckého provozu, se
přičte další korekce -5 dB.
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(4) Stará hluková zátěž LAeq,16h pro denní dobu a LAeq,8h pro noční dobu se zjišťuje
měřením nebo výpočtem z údajů o roční průměrné denní intenzitě a skladbě dopravy v roce
2000 poskytnutých správcem popřípadě vlastníkem pozemní komunikace nebo dráhy.
Hygienický limit stanovený pro starou hlukovou zátěž se vztahuje na ucelené úseky pozemní
komunikace nebo dráhy.
(5) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A staré hlukové zátěže
stanovený součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T 50 dB a korekce pro starou
hlukovou zátěž uvedené v tab. č. 1 části A přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb. a
zůstává zachován i:
a) po položení nového povrchu vozovky, prováděné údržbě a rekonstrukci
železničních drah nebo rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového
vedení pozemní komunikace nebo dráhy a
b) pro krátkodobé objízdné trasy.
(6) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A staré hlukové zátěže
stanovený součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T 50 dB a korekce pro starou
hlukovou zátěž uvedené v tabulce č. 1 části A přílohy č. 3 k tomuto nařízení nelze uplatnit
v případě, že se hluk působený dopravou na pozemních komunikacích a dráhách po 1. lednu
2001 v předmětném úseku pozemní komunikace nebo dráhy zvýšil o více než 2 dB. V tomto
případě se hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T stanoví postupem
podle odstavce 3. Jestliže ale byla hodnota hluku působeného dopravou na pozemních
komunikacích a dráhách před jejím zvýšením o více než 2 dB podle věty první vyšší než
hodnoty uvedené v tabulce č. 2 části A přílohy č. 3 k tomuto nařízení, pak se k hygienickým
limitům ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T stanoveným podle odstavce 3 přičte
další korekce +5 dB.
Tabulka 2:

Příloha 3, část A dle NV č. 272/2011 Sb. – Korekce pro stanovení
hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech staveb
a v chráněném venkovním prostoru
Korekce [dB]
Druh chráněného prostoru
1)
2)
3)
4)

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravot. zařízení včetně lázní
Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní
prostor

-5
0

0
0

+5
+5

+15
+15

0

+5

+10

+20

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají.
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB,
s výjimkou hluku z dopravy na železničních dráhách, kde se použije korekce -5 dB.
Pravidla použití korekce uvedené v tabulce:
1)

2)

3)

4)

Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů a hluk ze železničních stanic
zajišťujících vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků,
prohlídku vlaků a opravy vozů. Pro hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné
práce, které byly uvedeny do provozu přede dnem 1. 11. 2011, se přičítá pro noční dobu
další korekce +5 dB.
Použije se pro hluk z dopravy na dráhách, silnicích III. třídy, místních komunikacích III.
třídy a účelových komunikacích ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích
I. a II. třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem
z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na
dráhách v ochranném pásmu dráhy.
Použije se pro stanovení hodnoty hygienického limitu staré hlukové zátěže.
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava

170091, Hluková studie
TATRA TRUCKS a.s. – Pracoviště zkoušení motorů

Strana 28 / 36

Pro řešený případ se dle příloh nařízení vlády vztahují následující korekce:
Výsledný hyg. limit pro hluk z provozu nových stacionárních zdrojů
Pro stanovení výsledného hygienického limitu pro hluk z provozu stacionárních zdrojů
není použita žádná korekce.
V noční době nebudou zdroje v provozu, provoz modelovaných zdrojů hluku bude
probíhat pouze v denní (6:00 – 22:00 hod). V noční době (22:00 – 6:00 hod) budou nové zdroje
hluku vypnuty – provoz bude zabezpečen pouze v ranní a odpolední směně.
Přesto, že nelze zcela vyloučit výskyt tónové složky u všech jednotlivých zdrojů hluku
(např. některé součásti vzduchotechniky) není korekce dle §12, odst. 3) NV č. 272/2011 Sb.,
pro hluk s tónovými složkami ve výši -5 dB použita, neboť se předpokládá, že v celkovém
spektru zdrojů, v řešeném prostředí a okolním zdrojům hluku se případná tónová složka u
nejbližších chráněných objektů neprojeví.
Výsledný hyg. limit pro osm souvisejících na sebe navazujících nejhlučnějších hodin
v denní době je:
LAeq, 8h, DEN = 50 dB
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Výsledky modelového výpočtu šíření hluku

Hlukový model byl proveden za podmínek specifikovaných v kapitole 6.3. Ekvivalentní
hladiny akustického tlaku byly vyhodnoceny u objektů nejbližší obytné zástavby, jako
chráněných objektů venkovních prostor staveb definovaných dle §30 zákona č. 258/2000 Sb.
o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.
Níže jsou uvedeny výsledky modelového výpočtu pro realizační variantu a období
provádění stavebních/demoličních prací. Vyhodnocení modelovaných hodnot je uvedeno
v kapitole 7.2.
Obrázek 12: 3D model řešeného území v Hluk+ (pohled cca od jihu)

Hluková studie je řešena pro jeden výpočtový stav představující provoz nových zdrojů
hluku. Hluk v období výstavby nebyl řešen, lze předpokládat, že tím, že stavba bude
probíhat uvnitř stávajícího objektu budou u nejbližších chráněných objektů dodrženy hlukové
limity pro provádění stavebních prací kdy lze využít korekce dle části B přílohy č. 3 NV č.
272/2011 Sb.
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb
pro hluk ze stavební činnosti
Posuzovaná doba [hod.]
od 6:00 do 7:00
od 7:00 do 21:00
od 21:00 do 22:00
od 22:00 do 6:00

Korekce [dB]
+10
+15
+10
+5

Doporučuji provádět hlučné stavební práce v denní době od 7:00 do 21:00 hod a
stavební práce v noční době zcela vyloučit.
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Hluk v chráněném venkovním prostoru staveb

Níže jsou uvedeny výsledky hlukového modelu zpracovaných pro období provozu nového
pracoviště zkoušení motorů společnosti TATRA TRUCKS a.s. Popis zdrojů je uveden v kapitole
5 – jedná se o provoz stacionárních zdrojů hluku. Dopravní zdroje hluku nebudou realizací záměru
oproti stávající situaci v areálu Tatra Trucks významně měněny a nejsou v hlukové studii
modelovány.
Studie je řešena pro jeden výpočtový stav představující provoz všech nových zdrojů
hluku (nejhorší možný stav), pro denní dobu (provoz bude probíhat pouze v ranní a odpolední
směně), v noční době budou zdroje vypnuty).
Tabulka 3: Vypočtené hodnoty LAeq [dB] – období provozu, DEN
|——————————————————————————————————————————————————————————————|
|
T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
Výška
|
|
LAeq (dB)
|
| Č.|NadTerén|Abs.Nmv|
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1-|
3.0 | 333.4 | 348.8; 678.9 |
| 21.0 | 21.0 |
| 1-|
6.0 | 336.4 | 348.8; 678.9 |
| 21.6 | 21.6 |
| 1-|
9.0 | 339.4 | 348.8; 678.9 |
| 22.2 | 22.2 |
| 2-|
3.0 | 324.5 | 238.3; 619.7 |
| 17.5 | 17.5 |
| 2-|
6.0 | 327.5 | 238.3; 619.7 |
| 18.7 | 18.7 |
| 2-|
9.0 | 330.5 | 238.3; 619.7 |
| 19.8 | 19.8 |
| 3-|
3.0 | 326.9 | 228.8; 426.5 |
| 15.3 | 15.3 |
| 3-|
6.0 | 329.9 | 228.8; 426.5 |
| 15.8 | 15.8 |
| 3-|
9.0 | 332.9 | 228.8; 426.5 |
| 16.3 | 16.3 |
| 4-|
3.0 | 327.3 | 196.6; 335.4 |
| 22.0 | 22.0 |
| 4-|
6.0 | 330.3 | 196.6; 335.4 |
| 22.6 | 22.6 |
| 4-|
9.0 | 333.3 | 196.6; 335.4 |
| 23.2 | 23.2 |
| 5-|
3.0 | 328.2 | 178.2; 295.1 |
| 24.1 | 24.1 |
| 5-|
6.0 | 331.2 | 178.2; 295.1 |
| 24.6 | 24.6 |
| 5-|
9.0 | 334.2 | 178.2; 295.1 |
| 25.3 | 25.3 |
| 6 |
3.0 | 333.9 | 262.9; 169.3 |
| 24.7 | 24.7 |
| 6 |
6.0 | 336.9 | 262.9; 169.3 |
| 33.3 | 33.3 |
| 6 |
9.0 | 339.9 | 262.9; 169.3 |
| 33.4 | 33.4 |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|
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Obrázek 13: Průběh pásem LAeq [dB] – období provozu, DEN, 3 m n.t.
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Obrázek 14: Průběh pásem LAeq [dB] – období provozu, DEN, 6 m n.t.
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Obrázek 15: Průběh pásem LAeq [dB] – období provozu, DEN, 9 m n.t.
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Zhodnocení výsledků

Hlukový model byl proveden za podmínek specifikovaných v kapitole 6.3. Součástí
předkládané studie bylo provedeno modelování šíření hluku v okolí provozu nového pracoviště
zkoušení motorů společnosti TATRA TRUCKS a.s. Předmětem posouzení je dopad nových
zdrojů hluku spojených s realizací nového pracoviště zkoušení motorů na okolní chráněné
prostory dle § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, resp. ustanovením § 12
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Hluková studie je řešena pro jeden výpočtový stav představující provoz nových zdrojů
hluku. Hluk v období výstavby nebyl řešen, lze předpokládat, že tím, že stavba bude
probíhat uvnitř stávajícího objektu budou u nejbližších chráněných objektů dodrženy hlukové
limity pro provádění stavebních prací kdy lze využít korekce dle části B přílohy č. 3 NV č.
272/2011 Sb.
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb
pro hluk ze stavební činnosti
Posuzovaná doba [hod.]
od 6:00 do 7:00
od 7:00 do 21:00
od 21:00 do 22:00
od 22:00 do 6:00

Korekce [dB]
+10
+15
+10
+5

Doporučuji provádět hlučné stavební práce v denní době od 7:00 do 21:00 hod a
stavební práce v noční době zcela vyloučit.
Hluk v období provozu nového pracoviště bude představován zejména provozem
jednotek vytápění, vzduchotechniky a chlazení. Další zdroje hluku vstupující do výpočtu
představují pracovní hluk na vlastních pracovištích. Dopravní zdroje hluku nebyly součástí
hlukového modelu, neboť změna stávajícího režimu dopravy bude pouze drobná a bude
představovat dovoz paliva pro zkoušení motorů (1x cisterna za měsíc) a pohyb
vysokozdvižných vozíků na pracovištích a ve skladech. Výpočty byly provedeny pouze pro
denní dobu, neboť provoz pracoviště nebude v noční době probíhat.
Z provedených modelových výpočtů vyplývá, že vzhledem k umístění pracoviště do
vestavku stávající haly (tzn. prostupu hluku do vnějšího prostředí brání dvě stěny), resp., že
sací a výdechové otvory vzduchotechniky budou osazeny tlumiči hluku, bude se z nových
zdrojů nejhlučněji projevovat chlazení (chladící věže před objektem LwA = 98 dB). I přes tento
projev díky četné objektové zastavěnosti území nebude docházet k rozsáhlému šíření hluku do
okolí.
Ve zvolených výpočtových bodech hlukové studie se provoz nového pracoviště bude
projevovat naprosto minimálně a přesto, že chybí data o stávající hlukové situaci v řešené
oblasti lze odůvodněně očekávat, že hluk modelovaných stacionárních zdrojů hluku nebude
v okolí výpočtových bodů znamenat zvýšení stávající hlukové zátěže (je pod úrovní hlukového
pozadí).
Z pohledu samostatného vyhodnocení provozu zdrojů hluku vůči hygienickým limitům dle
nařízení vlády č. 272/2011 Sb., lze konstatovat, že provoz zdrojů souvisejících s novým
pracovištěm zkoušení motorů společnosti TATRA TRUCKS a.s. nebude znamenat překročení
hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku v osmi souvisejících na sebe navazujících
nejhlučnějších hodinách v denní době LAeq,8h = 50 dB.
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Závěr

Jak již bylo v úvodu řečeno, předkládaná hluková studie byla vypracována pro účely
posouzení hluku z provozu nového pracoviště zkoušení motorů navrženého do stávající haly
stávajícího areálu společnosti TATRA TRUCKS a.s. Předmětem posouzení je dopad nových
zdrojů hluku spojených s provozem nového pracoviště zkoušení motorů na okolní chráněné
prostory. Zdroje hluku budou v provozu pouze v denní době v ranní a odpolední směně
(tj. 16 hod/den v předpokládaném provozním čase 230 dnů v roce). V noční době nebude
pracoviště v provozu.

Záměr je umístěn do stávající průmyslové haly nacházející se na parc. č. 1909/67, číslo
popisné 1450, kat. území Kopřivnice (669393). Hala je umístěna do stávajícího průmyslového
areálu investora (společnost TATRA TRUCKS a.s.) v komplexu dalších výrobních hal.
Součástí hlukové studie bylo provedeno modelování šíření hluku v dotčeném okolí ve
vztahu k objektům nejbližší obytné zástavby (venkovní chráněný prostor staveb). Součástí
hlukové studie bylo provedeno porovnání vypočtených údajů s požadavky aktuálního znění
zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, resp. ustanovením § 12 Nařízení vlády
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Hlukový model zohledňuje charakter terénu, jeho objektovou zastavěnost. Morfologie území
je zohledněna vyznačením vrstevnic dle dat Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK)
v mapě měřítkem M 1:2000 s výškovým krokem 2 m. Vzrostlá zeleň nebyla v hlukovém modelu
explicitně vyznačena. Vzhledem k zastavěnosti lokality bylo vnější prostředí, ve kterém dochází
k šíření zvukových vln, modelováno jako odrazivé.
Studie je řešena pro jeden výpočtový stav představující provoz nových zdrojů hluku.

Vzhledem k absenci řešení dopravních zdrojů hluku není specifikace výpočtového roku
směrodatná (nedochází k výpočtům korekcí navýšení četnosti dopravy, resp. není porovnáván
stav v roce 2000 pro použití korekce pro starou hlukovou zátěž).
Podmínky modelových výpočtů jsou uvedeny v kapitole 6.3.
Modelování situace a výpočty byly provedeny pomocí programového vybavení HLUK+, verze
11.51 profi. Odchylku výpočtu lze očekávat v intervalu <-1.8; +1.8> dB.

Záměr je umístěn do stávající průmyslové haly nacházející se na parc. č. 1909/67, číslo
popisné 1450, kat. území Kopřivnice (669393). Hala je umístěna do stávajícího průmyslového
areálu investora (společnost TATRA TRUCKS a.s.) v komplexu dalších výrobních hal.
Objekty nejbližší obytné zástavby se nacházejí západním směrem za ulicí Štefánikovou.
Jedná se např. o bytový dům ul. Lidická č.p. 1035–1040, bytový dům ul. Štefánikova č. p.
1154–1156; rodinné domy č. p. 394, 393. V okolí záměru se nacházejí i další chráněné objekty
jako Základní škola svaté Zdislavy (ul. Štefánikova č.p. 117), areál polikliniky THERÁPON 98,
a.s. (ul. Štefánikova 1301/4). Celkově lze předpokládat teoretické ovlivnění maximálně prvních
stovek obyvatel. Toto číslo je významně ovlivněno vícepatrovými bytovými domy.
U popisovaných objektů nejbližší obytné zástavby byly umístěny v souladu s požadavkem
§ 30 zákona č. 258/2000 Sb. resp. § 12 NV 272/2011 Sb. výpočtové body hlukové studie. Body
byly umístěny v souladu s požadavkem § 30 zákona č. 258/2000 Sb. resp. § 12 NV 272/2011
Sb. – body byly zvoleny dle definice venkovního chráněného prostoru stavby 2 m před
obvodovým pláštěm obytných domů, resp. ve vnějším chráněném prostoru pro vzdělávání
(hranice pozemku základní školy) a pro léčebně rehabilitační péči (areál polikliniky THERÁPON
98, a.s.).
Výška výpočtů byla s ohledem na výšku budov zvolena 3, 6 a 9 m n.t. a představuje
odhadovanou střední výšku oken 1., 3. a 5.NP. Výpočty byly provedeny v souladu s § 20 odst. 3 pro
dopadovou zvukovou vlnu.
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Výpočtové body:

•
•
•
•
•
•

Výp. bod 1: Základní škola svaté Zdislavy, ul. Štefánikova č.p. 117 (parc. č. 1292)
Výp. bod 2: bytový dům ul. Lidická č. p. 1040 (parc. č. 764)
Výp. bod 3: bytový dům ul. Štefánikova č.p. 1156 (parc. č. 1276/8)
Výp. bod 4: rodinný dům ul. Štefánikova č.p. 394 (parc. č. 1262)
Výp. bod 5: objekt k bydlení ul. Štefánikova č.p. 393 (parc. č. 1261)
Výp. bod 6: hranice areálu polikliniky THERÁPON 98, a.s., ul. Štefánikova 1301/4 (parc.
č. 1938/1)

Hluková studie je řešena pro jeden výpočtový stav představující provoz nových zdrojů
hluku. Hluk v období výstavby nebyl řešen, lze předpokládat, že tím, že stavba bude probíhat
uvnitř stávajícího objektu budou u nejbližších chráněných objektů dodrženy hlukové limity pro
provádění stavebních prací kdy lze využít korekce dle části B přílohy č. 3 NV č. 272/2011 Sb.
Hluk v období provozu nového pracoviště bude představován zejména provozem
jednotek vytápění, vzduchotechniky a chlazení. Další zdroje hluku vstupující do výpočtu
představují pracovní hluk na vlastních pracovištích. Dopravní zdroje hluku nebyly součástí
hlukového modelu, neboť změna stávajícího režimu dopravy bude pouze drobná a bude
představovat dovoz paliva pro zkoušení motorů (1x cisterna za měsíc) a pohyb
vysokozdvižných vozíků na pracovištích a ve skladech. Výpočty byly provedeny pouze pro
denní dobu, neboť provoz pracoviště nebude v noční době probíhat.
Z provedených modelových výpočtů vyplývá, že vzhledem k umístění pracoviště do
vestavku stávající haly (tzn. prostupu hluku do vnějšího prostředí brání dvě stěny), resp., že
sací a výdechové otvory vzduchotechniky budou osazeny tlumiči hluku, bude se z nových
zdrojů nejhlučněji projevovat chlazení (chladící věže před objektem LwA = 98 dB). I přes tento
projev díky četné objektové zastavěnosti území nebude docházet k rozsáhlému šíření hluku do
okolí.
Ve zvolených výpočtových bodech hlukové studie se provoz nového pracoviště bude
projevovat naprosto minimálně a přesto, že chybí data o stávající hlukové situaci v řešené
oblasti lze odůvodněně očekávat, že hluk modelovaných stacionárních zdrojů hluku nebude
v okolí výpočtových bodů znamenat zvýšení stávající hlukové zátěže (je pod úrovní hlukového
pozadí).
Z pohledu samostatného vyhodnocení provozu zdrojů hluku vůči hygienickým limitům dle
nařízení vlády č. 272/2011 Sb., lze konstatovat, že provoz zdrojů souvisejících s novým
pracovištěm zkoušení motorů společnosti TATRA TRUCKS a.s. nebude znamenat překročení
hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku v osmi souvisejících na sebe navazujících
nejhlučnějších hodinách v denní době LAeq,8h = 50 dB.
Všechny výpočty a měřené údaje, jejichž výsledky jsou v této studii prezentovány, jsou
uloženy u zpracovatele studie.

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava

MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE
MĚSTO KOPŘIVNICE
Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:

17/0288/Voc
10.05.2017

Č. J.:
SPIS. ZN.:
VYŘIZUJE / ÚTVA
R:
TELEFON:
E-MAIL:

24058/2017/Buj
SÚP-255/2017
Ing. Eva Bujnošková / Úřad územního plánování
556 879 684; 731 691 746
eva.bujnoskova@koprivnice.cz

DATUM:

15.05.2017

AZ GEO, s.r.o.
Ing. Vochyánová
Masná 1493/8
702 00 Ostrava

Vyjádření z hlediska územního plánu k záměru "Pracoviště zkoušení motorů
v TATRA TRUCKS a.s."
Městský úřad v Kopřivnici, odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče, jako
úřad územního plánování příslušný dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, byl Vámi
požádán o vyjádření z hlediska územního plánu k záměru "Pracoviště zkoušení motorů
v TATRA TRUCKS a.s.".
K žádosti byla připojena základní charakteristika záměru včetně přehledné situace, celkového
situačního výkresu a výkresu koordinační situace.
Investiční záměr je situován do uzavřeného areálu společnosti TATRA TRUCKS a.s., nové
pracoviště zkoušení motorů bude umístěno ve stávající hale vývoje 240.4 na pozemku parc.č.
1909/67, nádrž na naftu a chladící věže budou umístěny vně haly, za štítovou stěnou, na
pozemku parc.č. 1909/1 v k.ú. Kopřivnice. Pracoviště bude představovat nový zděný vestavek
ve stávající hale s jednotlivými zkušebními boxy a příslušenstvím s půdorysnými rozměry
39,7x22,7 m a výškou 6,4 m. Venkovní nádrž na naftu bude umístěna na zpevněné ploše vně
haly, bude se jednat o nadzemní typizovanou nádrž válcovitého tvaru o průměru 2,0 m a délce
5,0 m o objemu 15 m3.
Úřad územního plánování konstatuje, že pro katastrální území Kopřivnice je platný Územní plán
Kopřivnice, který byl vydán Zastupitelstvem města Kopřivnice na jeho 21. zasedání konaném
dne 17.09.2009 usnesením č. 437, a nabyl účinnosti dne 06.10.2009. Územní plán Kopřivnice
byl změněn Změnou č. 2, vydanou Zastupitelstvem města Kopřivnice na jeho 2. zasedání
konaném dne 16.12.2010 usnesením č. 12, která nabyla účinnosti dne 5.1.2011, Změnou č. 1,
vydanou Zastupitelstvem města Kopřivnice na jeho 14. zasedání konaném dne 13.12.2012
usnesením č. 286, která nabyla účinnosti dne 31.12.2012, Změnou č. 3, vydanou
Zastupitelstvem města Kopřivnice na jeho 24. zasedání usnesením č. 595, která nabyla
účinnosti dne 15.10.2014 a Změnou č. 4, vydanou Zastupitelstvem města Kopřivnice na jeho 7.
zasedání usnesením č. 143, která nabyla účinnosti dne 08.10.2015.
Územní plán Kopřivnice vymezuje pozemky parc. č. 1909/1 a 1909/67 v k.ú. Kopřivnice
v zastavěném území, v ploše „výroba - průmysl a skladování“ (VP). Hlavním využitím této
plochy tak, jak je stanoveno územním plánem, jsou stavby a zařízení průmyslové výroby;
výrobní služby, drobná výroba; stavby a plochy pro skladování; odstavování nákladních vozidel;
dílny a zařízení údržby; sběrné dvory; čerpací stanice pohonných hmot; velkokapacitní ČOV,
výtopny, rozvodné závody, spalovny; sociální a stravovací zařízení pro zaměstnance,
administrativní budovy; stavby komunikací funkční skupiny C a D, účelové komunikace,
parkovací a manipulační plochy – viz níže uvedená tabulka:
Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice
tel.: +420 556 879 411, fax: +420 556 812 758, posta@koprivnice.cz, www.koprivnice.cz
IDS: 42bb7zg, IČ: 00298077, DIČ: CZ00298077, číslo bankovního účtu: 1767241349/0800
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VÝROBA - PRŮMYSL A SKLADOVÁNÍ

24058/2017/Buj

(VP)

Využití hlavní
- stavby a zařízení průmyslové výroby;
- výrobní služby, drobná výroba;
- stavby a plochy pro skladování;
- odstavování nákladních vozidel;
- dílny a zařízení údržby;
- sběrné dvory;
- čerpací stanice pohonných hmot;
- velkokapacitní ČOV, výtopny, rozvodné závody, spalovny;
- sociální a stravovací zařízení pro zaměstnance, administrativní budovy;
- stavby komunikací funkční skupina C a D, účelové komunikace, parkovací a manipulační plochy;
Využití přípustné
- hromadné garáže podzemní, nadzemní;
- byty pro majitele, hlídače, správce;
- oddychové a relaxační zařízení pro zaměstnance;
- haly pro technické sporty a zařízení volného času;
- autobazary, vrakoviště;
- stavby a zařízení technické infrastruktury;
- stavby pro vědu a výzkum;
- technické muzeum na pozemcích v Areálu Tatry;
Využití nepřípustné:
- stavby, zařízení a využití pozemků nesouvisející se stavbami a využíváním pozemků uvedených
ve využití hlavním a přípustném

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že záměr "Pracoviště zkoušení motorů
v TATRA TRUCKS a.s." je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací města
Kopřivnice.

Digitálně podepsal Ing. Eva Bujnošková
Datum: 15.05.2017 10:15:41 +02:00

Otisk razítka

Ing. Eva Bujnošková
referentka odboru
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702 00

„Pracoviště zkoušení motorů v TATRA TRUCKS a.s.“ - stanovisko podle § 45i
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“), příslušný
podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(dále „zákon“), na základě žádosti ze dne 10. 5. 2017 právnické osoby: AZ GEO, s.r.o., IČ 25358944, se sídlem
Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, vydává v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko:
Krajský úřad posoudil předloženou žádost a dospěl k závěru, že záměr „Pracoviště zkoušení motorů
v TATRA TRUCKS a.s.“, v k. ú. Kopřivnice nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými
koncepcemi nebo záměry významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky
významných lokalit a ptačích oblastí.

Odůvodnění:
Předmětem záměru je vybudování pracoviště zkoušení motorů ve stávající hale společnosti TATRA TRUCKS
a.s. na pozemcích parc. č. 1909/1, 1909/67 v k. ú. Kopřivnice, jehož nedílnou součástí je instalace nádrže na
naftu, která bude využívaná jako palivo pro zkoušení motorů. Cílem záměru je vytvoření jednoho
centralizovaného pracoviště zkoušení motorů, tak aby odpovídalo požadavkům vývoje. V místě záměru se
nenachází žádné z území soustavy NATURA 2000, přímé vlivy záměru na tato území jsou tak jednoznačně
vyloučeny. Nejblíže plánovanému záměru (vzdálenost záměru vzdušnou čarou je více jak 500 m jižním směrem)
se nachází evropsky významné lokalita CZ0810001 Červený kámen (dále jen „EVL“). Předmětem ochrany EVL
jsou typy přírodních stanovišť 6510 (extenzivní sečené louky nížin až podhůří Arrhenatherion, BrachypodioCentaureion nemoralis), 7220 (petrifikující prameny s tvorbou pěnovců Cratoneurion) a 9180 (lesy svazu TilioAcerion na svazích, sutích a v roklích).
S ohledem na charakter záměru, jeho umístění lze usuzovat, že případné vlivy záměru se omezují pouze na
dotčené území, a lze tedy zcela jednoznačně konstatovat, že záměrem nebude nikterak dotčena výše uvedená
lokalita a lze tedy vyloučit jakýkoli vliv na všechny evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Na základě
charakteru, rozsahu a umístění záměru krajský úřad konstatuje, že nedojde k významnému ovlivnění předmětů
ochrany a celistvosti evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.
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Na základě výše uvedeného krajský úřad konstatuje, že nedojde k významnému ovlivnění předmětů ochrany
a celistvosti evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. Krajský úřad při posouzení vycházel z národního
seznamu evropsky významných lokalit, který je stanoven nařízením vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního
seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů a z nařízení vlády, kterými jsou ve smyslu
§ 45e zákona o ochraně přírody a krajiny stanoveny ptačí oblasti.
Toto stanovisko nenahrazuje jiná správní opatření a rozhodnutí, která se k posuzovanému záměru vydávají podle
zvláštních předpisů.

„otisk razítka“

Ing. Monika Ryšková
vedoucí oddělení
ochrany přírody a zemědělství

Po dobu nepřítomnosti zastoupena
RNDr. Bc. Lenkou Řondíkovou
oddělení ochrany přírody a zemědělství
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