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Seznam použitých zkratek
bonitovaná půdně ekologická jednotka
Ministerstvo životního prostředí České Republiky
Český hydrometeorologický ústav
Česká inspekce životního prostředí
česká státní norma
anglický název "Environmental Impact Assesment" - hodnocení vlivů na životní
prostředí
EVL
evropsky významná lokalita
HPJ
hlavní půdní jednotka
CHKO
chráněná krajinná oblast
k.ú.
katastrální území
LA
hladina hluku A [dB(A)]
LAeq
ekvivalentní hladina hluku A [dB(A)]
LAeqp
nejvyšší přípustná hladina hluku A [dB(A)]
MZe ČR ministerstvo zemědělství České republiky
MŽP
ministerstvo životního prostředí
KHS
krajská hygienická stanice
k.ú.
katastrální území
KÚ MSK krajský úřad Moravskoslezského kraje
PO
ptačí oblast
PUPFL
Pozemky určené pro plnění funkce lesa („lesní pozemky“)
ÚP
územní plán
ÚSES
územní systém ekologické stability
VKP
významný krajinný prvek
ZCHÚ
zvláště chráněné území
ZPF
zemědělský půdní fond
BPEJ
MŽP ČR
ČHMÚ
ČIŽP
ČSN
EIA
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ČÁST A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

A ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1. Oznamovatel:
2. IČ:
3. Sídlo firmy:
4. Jméno, příjmení,
bydliště a telefon
oprávněného zástupce
oznamovatele:

RKL Opava, spol. s.r.o.
623 04 453
Dolní Benešov, Záhumenní 360, PSČ 747 22

Karel Suchánek, jednatel
Dolní Benešov, Na Mexiku 239, PSČ 747 22
tel. +420 602 557 000
suchanek_k@rkl.cz

Pro účely procesu hodnocení vlivu záměru na životní
prostředí zastoupen na základě plné moci:
Ing. Pavla Žídková
IČ 616 11 531
Polní 293, 747 62 Mokré Lazce
tel. 777 807 191
e-mail: zidkova.pavla@seznam.cz

ČÁST B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru

COS Suché Lazce – novostavba skladovací haly 3.
etapa

B.I.2. Kapacita záměru
zastavěná plocha – sklady stávající:
zastavěná plocha – sklady nové:
sklady celkem po realizaci záměru:
zpevněné a zastavěné plochy stávající:
zpevněné a zastavěné plochy kromě skladů nové:
zpevněné a zastavěné plochy celkem:

9216 m2
11527 m2
20743 m2
31465 m2
9976 m2
41441 m2

počet parkovacích míst osobní vozidla stávající:
počet parkovacích míst nákladní vozidla stávajících:

90
52
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počet parkovacích míst - nákladní vozidla - nových:
počet parkovacích míst - osobní vozidla - nových:

18
44

skladování chemických látek a směsí klasifikovaných jako nebezpečné – stávající:
čerpací stanice PHM se skladovaným množstvím:
60t in situ (zůstane beze změn)
skladování výrobků TEVA a dalších subjektů – chemické látky a směsi s nebezpečnými
vlastnostmi dle nařízení ES č. 1272/2008 (po dostavbě):
1560 t včetně nafty
v čerpací stanici (výhledová
kapacita)
skladování vstupů do výroby TEVA

cca 70 t v součtu všech
klasifikovaných kategorií

nebezpečné chemické látky a směsi včetně farmaceutických výrobků celkem:
1630 t
Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona ve znění účinném od 1.11.2017:
Kategorie II přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
bod 86. Zařízení ke skladování ropy a ropných produktů od stanoveného limitu a
zařízení ke skladování chemických látek a směsí klasifikovaných jako nebezpečné v
souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci,
označování a balení látek a směsí s kapacitou od stanoveného limitu - limit 200 t /
změna záměru.
bod 106. Výstavba skladových komplexů s celkovou zastavěnou plochou od
stanoveného limitu (limit 10000 m2) / změna záměru

B.I.3. Umístění záměru
Kraj:
Okres:
Obec:
Katastrální území:

CZ081 Moravskoslezský
CZ0815 Opava
Opava, městská část Suché Lazce
Suché Lazce, pozemky
p.č. 846/26 a 846/28 (nový záměr)
Pozemky pro výstavbu k.ú. Suché Lazce

Zákres situace je zařazen v příloze č. 2 dokumentace.

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Navrhovaným záměrem je výstavba 3. etapy „Centra outsourcingových služeb“ Suché
Lazce (dále jen „COS“) se skladovými objekty, které budou spolu se stávajícími sklady
sloužit ke skladování převážně pro společnost TEVA Czech Industries s.r.o.
Ing. Pavla Žídková
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Kumulativní vlivy se mohou projevit pouze v oblasti vlivů pocházejících z dopravy
na komunikaci I/11, což bylo zahrnuto do doprovodné hlukové a rozptylové studie.
V současné době se v řešeném území projednává záměr Silnice I/11 Nové Sedlice,
severní obchvat (fáze vrácení dokumentace k dopracování na základě novely zákona)
a existuje zde z hlediska zákona č. 100/2001 Sb. záměr s vydaným závazným stanoviskem
„Porovnání variant silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem“, u kterého nebyla
v procesu EIA vyloučena žádná ze 3 posuzovaných variant a není jednoznačně stanoveno,
která varianta bude vybrána. U žádné z projednaných variant nebude v žádném případě
nákladní doprava vedena přes zástavbu obce Suché Lazce. Je pravděpodobné, že dojde
k odstranění tří nejvíce ovlivněných rodinných domů u vjezdu do Suchých Lazců, čímž se
kumulativní vlivy záměru a vybrané varianty zmírní. U varianty jižního obchvatu
Komárova by stavba přeložky I/11 protihlukovými stěnami nebo valy zcela odstínila
hlukové vlivy zde posuzovaného záměru i jeho vlivy na krajinný ráz.
U obou záměrů přeložek I/11 ale dosud není vybrána konečná varianta průchodu této
významné čtyřpruhové směrově dělené silnice, a není známo, kde dojde ke konkrétnímu
dopravnímu napojení uvedených záměrů na stávající trasu silnice I/11 a v jaké podobě
bude realizováno (dopravní napojení obou záměrů se bude odehrávat právě v blízkosti zde
posuzovaného záměru, posuzuje se úrovňové i mimoúrovňové křížení). Tuto skutečnost
neumí a nemůže oznamovatel zde posuzovaného ovlivnit, ani není známo, kdy budou
uvedené záměry realizovány. Z tohoto důvodu je v odborných studiích ponechán stávající
stav jako v zásadě nejhorší možná varianta vedoucí k možnému negativnímu ovlivnění
obytné zástavby nacházející se v blízkosti výjezdu z areálu COS na silnici.
Kumulativní vlivy uvedených záměrů se projeví v oblasti záboru zemědělské půdy,
v oblasti vlivu na krajinný ráz, v oblasti dopravní zátěže a s tím související zátěže hlukové
a imisní. Příspěvkové hodnoty zde posuzované 3. etapy COS jsou přitom velmi malé.
Možnost kumulace s dalšími záměry není zpracovatelce dokumentace známa. Pro větší
jistotu je počítáno i se záměrem těžby v lokalitě Štítina, který je v současné době po
předchozím stažení ve stadiu přípravy nového podání, a u něhož se předpokládá sjezd
z I/11 v blízkosti stávající průsečné křižovatky I/11 s ulicí Přeroveckou.

B.I.5. Zdůvodnění umístění záměru a popis oznamovatelem zvažovaných variant
s uvedením hlavních důvodů vedoucích k volbě daného řešení, včetně srovnání
vlivů na životní prostředí
Společnost RKL Opava s.r.o. je v současné době provozovatelem skladového a
expedičního centra COS Suché Lazce, které prošlo zjišťovacím řízením 1. etapy v roce
2008 a následně 2. etapy - vybudováním podnikové čerpací stanice pohonných hmot v roce 2012. V obou případech byl proces ukončen ve zjišťovacím řízení se závěrem, že
není nutno záměry dále posuzovat.
V obou případech byly splněny požadavky a podmínky, které byly pro realizaci
záměrů stanoveny.
Plochy pro COS jsou obsaženy v územním plánu města Opavy a byly v dané lokalitě
navrženy po dohodě s vedením městské části Suché Lazce. Areál má velmi vhodné
dopravní napojení, u něhož dojde k dalšímu zlepšení po vybudování obchvatu Komárova.
Doprava z areálu COS je v současné době vedena na ulici Přeroveckou s přímým
Ing. Pavla Žídková
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odbočením na silnici I/11 přes semafory řízenou křižovatku, vybudovanou stejně jako
rozšíření ul. Přerovecké oznamovatelem. Celková trasa výjezdu na silnici I/11 měří
přibližně 130 m a vede kolem 2 rodinných domů:
Situace areálu
2 rodinné domy

výjezd z COS se
zákazem odbočení
vpravo

lokalita záměru

Touto trasou je vedeno 100% nákladní dopravy pro oznamovatele, průjezd přes
centrální zástavbu Suchých Lazců při přepravách pro oznamovatele je zakázán příkazovou
značkou zákaz odbočení vpravo pro nákladní vozidla při výjezdu z areálu.
S ohledem na již existující a provozovaný skladový objekt a parkovací plochy pro
kamiony a osobní vozidla hodlá oznamovatel vybudovat další etapu své činnosti – druhý
skladový objekt. V současné době je stávající objekt plně využit a oznamovatel má
možnost sjednání dalšího dlouhodobého kontraktu, pro který již kapacita stávajícího
areálu není dostačující.
Navrhovaná varianta byla zvolena z důvodu maximálního využití pozemku, který
oznamovatel vlastní a který je určen pro předmětné aktivity územním plánem a byl pro něj
vydán souhlas s odnětím pozemků ze ZPF. O jiné variantě oznamovatel neuvažuje. Ze
stejného důvodu, kdy má oznamovatel k dispozici vhodné zázemí, kdy je areál vhodně
napojen na dostatečně kapacitní silnici I/11 a kdy neexistují kromě záboru půdy žádné
střety s ochranou přírody, považuje oznamovatel navrhované řešení i umístění záměru za
vhodnou a ekologicky akceptovatelnou variantu. Je zřejmé, že v areálu mohou být
skladovány materiály pouze pro odběratele z nejbližšího okolí, kteří nemají ve svých
prostorách dostatek místa pro další rozvoj (zejména TEVA, Model Obaly a.s., drobní
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odběratelé) a kteří potřebují přechodně uložit některé komodity před jejich konečnou
expedicích nebo před vstupem do výroby. Provoz tohoto areálu tak představuje vhodnější
variantu, než jsou převozy materiálů na větší vzdálenosti a je pro tyto provozovatele
operativnější.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru včetně případných
demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru; v případě záměrů
spadajících do režimu zákona o integrované prevenci včetně porovnání s
nejlepšími dostupnými technikami, s nimi spojenými úrovněmi emisí a dalšími
parametry
Navrhovaný záměr zahrnuje výstavbu druhé skladové haly o ploše 11527 m2 a výšce
přibližně 14 m s doprovodnými pojezdovými komunikacemi a manipulačními plochami
s plochou 9976 m2 a novými parkovacími místy pro osobní vozidla v počtu 44 míst a 28
míst pro kamiony (z toho 10 čekacích míst a 18 míst parkovacích).
Jedna se o soubor staveb, kdy stavba skladovací haly je stavbou hlavní a ostatní
stavby plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní. Jedná se o zpevněné komunikační a
manipulační plochy, parkovací stání nákladních a osobních automobilů, rozšíření
areálových rozvodů inženýrských sítí – pitná voda, užitková voda, plyn, kanalizace
splašková, dešťová kanalizace ze střech, ze zpevněných ploch a z parkovacích stání,
retenční nádrže dešťových vod, oplocení z drátěného pletiva a stavba odlučovače ropných
látek.
Ve skladovací hale bude k dispozici cca 29 760 paletových míst ve stacionárních
regálech obsluhovanými elektrickými systémovými vysokozdvižnými vozíky, a to v
jednotlivých skladovacích zónách, dostupných 10 expedičními místy. Obsluhu skladů
bude zajišťovat 15 skladníků a 5 administrativních pracovníků v dvousměnném provozu.
Skladový objekt a související plochy budou budovány ve dvou etapách. Objekt bude
rozdělen na dvě regálové části (4130 m2 a 4420 m2 a na manipulační část (2440 m2).
Jednolitá část skladové haly je architektonicky a hmotově rozdělena na tři části, z
nichž dvě krajní části budou vyšší, a centrální část bude nižší a půdorysně bude ustupovat
a vybíhat před dvě krajní části skladové haly. Maximální půdorysné rozměry skladu jsou
57,89x222,74 m, maximální výška stavby (hřebene) bude 13,96 m měřeno od +/-0,000 =
+256,000 m n.m. bpv tj. hřeben na úrovni +269,960 m n.m. bpv. Výška stavby nad
terénem bude max. 15,2 m.
Nosnou konstrukcí objektu je prutová konstrukce železobetonového skeletu tvořená
sloupy, plnostěnnými vazníky a vaznicemi. Nosná konstrukce střešního pláště je z
trapézového plechu a skládaného souvrství střechy. Opláštění haly bude ze sendvičových
panelů. Stavba bude založena na pilotách, soklová část bude z prefabrikovaných
soklových panelů. Hala bude opláštěná vodorovně kladenými sendvičovými panely.
Barevné řešení haly je z důvodu rozbiti jednolité plochy barevně odlišené. Centrální
příjmová a expediční střední část haly je celá v modrém odstínu RAL 5010. Pravá a levá
část bude pravděpodobně v šedých odstínech (svislé široké pruhy světlejší a tmavší šedé
barvy).
Dispozičně je stavba rozdělena na tři zóny - části, a to na příjmovou a expediční část
umístěnou v centrální nižší časti objektu a na skladové části, které se nacházejí po
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stranách od centrální části. Vlevo i vpravo je sklad s podélnou orientací regálů. V
severovýchodním rohu příjmové a expediční časti je umístěna předsazená podsklepená
třípodlažní vestavba, ve které budou umístěny v 1. PP šatna a sociální zázemí pro
skladníky a řidiče, v 1.NP kanceláře pro příjem a výdej zboží, ve 2.NP denní místnosti a
sociální zázemí a ve 3.NP rezerva pro možné rozšířeni služeb. Podél východní strany
centrální příjmové a expediční části je umístěna podesta na úrovni +6,66 m, na které
budou umístěné jednotky vzduchotechnického zařízeni určené k temperování, chlazení a
větrání objektu, elektrorozvodna, plynová kotelna se jmenovitým tepelným příkonem do
300 kW, popřípadě část může byt využita ke skladování kusových zásilek.
Součástí záměru je také úprava stávajícího objektu pro možnost skladování
nebezpečných látek a směsí (předpokládá se zde skladování vstupních materiálů pro
společnost TEVA v množství přibližně 70 t, kde potřebu externího skladování vyvolal
výhled výroby na další období a potřeba zajištění operativní dostupnosti vstupních
materiálů).
Bude vyměněno stávající osvětlení za osvětlení typu LED, bude provedena instalace
podstropních sprinklerů pro zajištění požární bezpečnosti apod.). Již v současné době je
podlaha stávajícího objektu řešena jako nepropustná s povrchovou úpravou odolnou proti
působení skladovaných látek a směsí, bez odtoku do vnějšího prostředí. V objektu budou
nebezpečné látky a směsi skladovány v originálních obalech do 50 l v regálech. Ojediněle
mohou být v menším počtu využity obaly s objemem 200 l (sudy) nebo jiné obdobné větší
přenosné obaly. Objekty budou vybaveny vhodnými průmyslovými vysavači kapalin pro
případ, že by došlo k úniku skladované látky z poškozeného obalu na podlahu objektu.
Vzhledem k rozloze podlahy objektu a malému objemu jednotlivých obalů nepřichází do
úvahy únik rozlité látky mimo objekt.
V objektech COS v žádném případě nebude docházet k přeplňování obalů z větších
do menších, k jejich přebalování nebo k jinému nakládání se skladovanými vstupy kromě
jejich skladování.
Provoz čerpací stanice nafty, myčky nákladních vozidel s provozním skladem a
vodním hospodářstvím a inženýrské sítě zůstávají beze změny, pouze dojde k napojení
nových objektů na stávající inženýrské sítě.
Po realizaci záměru bude zajištěna aktualizace posouzení objektu z hlediska zákona č.
224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, s předpokladem, že stejně jako v současné
době se bude jednat o zařízení podlimitní, tedy nezařazené do skupin A nebo B dle přílohy
č. 1 zákona o prevenci závažných havárií.
Areál bude zásobován pitnou vodou z veřejného vodovodního řadu, zemním plynem
ze středotlaké přípojky a elektrickou energií přes vlastní stávající kioskovou trafostanici
22/0,4 kV. Požární voda bude zajištěná akumulací v podzemní jímce o kapacitě 72 m3.
Splaškové odpadní vody jsou již v současné době čištěny v areálové ČOV, která je
pro záměr dostatečně kapacitní. Vody z parkovacích ploch jsou vedeny přes odlučovač
ropných látek. Vody z myčky jsou čištěny ve vlastní čisticí stanici. Ta je tvořena mycí
plochou s centrálním sběrným žlabem, po jehož obvodu se pohybuje portálová konstrukce
s kartáči a vodními tryskami. Voda z mytí je recyklována, pouze pro závěrečný oplach je
použita voda z rozvodu vody v areálu. Znečištěná voda stéká na mycí plochu a odsud do
sběrného žlabu a sedimentačních jímek. Odsazená voda z jímek odchází do pískového
filtru a dále do reakční nádrže ČOV, kde je odbouráno organické znečištění. Vyčištěná
voda jde do zásobní nádrže a je opakovaně použita k mytí, část vyčištěné recirkuluje a
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udržuje v systému aerobní prostředí. Nadbytečná voda odtéká přes sorpční filtr, dva
svíčkové filtry následně přes odlučovač ropných látek do dešťové kanalizace.
Spolu s veškerými dešťovými vodami, s vyčištěnými vodami z čistírny splaškových
vod a s přepadem z retence dešťových vod ze střech jsou vyčištěné vody z myčky
odváděny kanalizačním sběračem do řeky Opavy, kde jsou prováděny kontrolní rozbory.
Tento stav zůstane po doplnění o další větve vnitroareálové kanalizace a další retenční
objekty zachován i nadále. Areál má tedy nakládání s odpadními i dešťovými vodami
dostatečně zajištěno.
Součástí záměru může být i posílení stávajícího náhradního zdroje el. energie –
dieselagregátu, jehož jmenovitý příkon je nyní 240 kW. Potřeba posílení náhradního
zdroje je v současné době zvažována. Velikost posílení v současné době není stanovena,
ale pravděpodobně by se v konečné fázi jednalo o vyjmenovaný zdroj znečišťování
ovzduší, tedy zdroj se jmenovitým příkonem nad 300 kW. Součástí zdroje by byla
provozní nádrž na naftu s objemem cca 300 l, která by byla součástí zakapotovaného
soustrojí. Celý zdroj by byl umístěn v samostatné místnosti nebo samostatném objektu se
zabezpečenou podlahou bez odtoku do vnějšího prostředí. Nelze vyloučit, že budou
použity dva samostatné dieselagregáty se jmenovitým tepelným příkonem do 300 kW a
bude se tedy jednat o nevyjmenované zdroje znečišťování ovzduší.
Vzhledem k tomu, že tento zdroj bude mít stejně jako v současné době charakter pouze
havarijního zdroje pro případy výpadku el. energie a jinak bude v provozu cca 15 min1x
za 14 dnů pro účely prozkoušení, jedná se o zdroj z hlediska vlivů na životní prostředí
nevýznamný.
Úroveň navrhovaného technického řešení oznamovaného záměru
Záměr odpovídá standardní technologii využívané v ČR i v EU a je v souladu
s platnou legislativou.
Demolice:
Záměr nevyžaduje žádné demolice.
Záměr nespadá do režimu zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.
Záměr bude realizován při splnění opatření:
a) pro fázi přípravy a provozu záměru
 Stavební a zemní práce spojené s produkcí významného hluku provádět
v pracovních dnech a v denních hodinách mezi 7-18 hod.
 Zajistit očistu vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace (v případě potřeby
např. pojezdem po oklepovém pásu), neprovádět mytí vozidel na nezabezpečených
plochách (v případě nutnosti využít myčku vozidel v areálu), zajistit očistu
veřejných komunikací v místě výjezdu ze staveniště.
 Za prašného suchého počasí zajistit kropení skrytých ploch a deponie zeminy jako
opatření proti prašnosti.
 Se závadnými látkami (např. mazání, hydraulika, pohonné hmoty) nakládat jen na
zabezpečených plochách.
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COS Suché Lazce 3. etapa
dokumentace dle zák. č. 100/2001 Sb.

13

 Zajistit měření hluku v bodech odsouhlasených KHS Opava před a po realizaci
záměru a následnou realizaci případných nutných kompenzačních nebo
protihlukových opatření.
 V průběhu výstavby i provozu shromažďovat odpady řádně utříděné,
v odpovídajících shromažďovacích prostředcích a předávat je výhradně
oprávněným osobám.
 Zeminy (kulturní vrstvy i výkopové zeminy) zabezpečit při jejich skladování ve
figurách před rozplavením srážkami a zaplevelením.
 Pravidelně kontrolovat funkčnost odlučovače ropných látek v souladu s platným
povolením k vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace s předčištěním, a
provádět rozbory vod s četností a v rozsahu stanoveném vodoprávním povolením.
 Pro areál zaktualizovat havarijní plán z hlediska ochrany vod.
 Na výjezdu z COS respektovat dopravní značku „zákaz odbočení vpravo pro
nákladní vozidla“ a zamezit tak průjezdu kamionů obytnou zástavbou Suchých
Lazců, což je doposud plně dodržováno.
b) pro fázi ukončení provozu
 Důsledně vyčistit všechny používané prostory, odstranit stavbu nebo zajistit její
případně další využití.
 Veškeré případné úkapy závadných látek pečlivě sanovat.
Zaměstnanost
Provozovatel zaměstnává v současné době celkem 180 pracovníků ve třech
provozních areálech, z toho v Centru outsourcingových služeb v Suchých Lazcích je
zaměstnáno 80 pracovníků. Po realizaci záměru zde vzroste počet pracovních míst na
celkových 100 osob. Expedice probíhá v době od 6-22 hodin, na noční směně probíhá
podle potřeby uvnitř objektu vychystávka zboží na další den.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení
Záměr bude realizován po ukončení legislativního procesu. Předpokládané zahájení
stavby je v 03/2018, předpokládaná lhůta výstavby do 2 let od zahájeni stavby. Stavba
bude probíhat ve dvou etapách.
V 1.etapě bude postavena zóna V a VI, ve 2.etapě se provede dostavba zóny VII.

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Provozem záměru budou dotčeny
Moravskoslezský kraj a obec Opava v městské části Suché Lazce.
Jiné územně samosprávné celky nebudou výstavbou záměru dotčeny.
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B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat.
Pro realizaci záměru se předpokládají následující správní řízení:
-

-

rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení – vydává stavební úřad –
Magistrát města Opavy,
závazné stanovisko k umístění a stavbě zdroje a povolení provozu vyjmenovaného
zdroje znečišťování ovzduší – Krajský úřad Moravskoslezského kraje (pouze v
případě instalace náhradního zdroje el. energie s jmenovitým příkonem vyšším než
300 kW),
povolení vodního díla - stavby retenčních nádrží – vydává vodoprávní úřad,
Magistrát města Opavy, případné změna povolení k vypouštění odpadních vod
z odlučovače ropných látek do řeky Opavy a k jinému nakládání s vodami
(vypouštění dešťových vod) - vydává vodoprávní úřad, Magistrát města Opavy.
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B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda (například druh, třída ochrany, velikost záboru)
Záměr nebude vyžadovat odnětí půdy nad rámec výměry, pro kterou již byl
v minulosti udělen souhlas s odnětím půdy. Plocha, na které bude záměr realizován, ještě
nebyla skryta, budou zde tedy realizovány skrývky v následujícím rozsahu:
Plocha skrývek nové odnětí
Plocha skrývek ornice
Velikost orniční vrstvy
Množství skrývek
Velikost podorniční vrstvy
Množství skrývek

:
:
:
:
:

1 850 m2
0,20 m
370 m3
0,10 m
185 m3

Plocha skrývek z původního odnětí
Plocha skrývek ornice
Velikost orniční vrstvy
Množství skrývek
Velikost podorniční vrstvy
Množství skrývek

:
:
:
:
:

15 420 m2
0,20 m
3084 m3
0,10 m
1542 m3

Plocha skrývek celkem
Plocha skrývek ornice
Velikost orniční vrstvy
Množství skrývek
Velikost podorniční vrstvy
Množství skrývek

:
:
:
:
:

17270 m2
0,20 m
3454 m3
0,10 m
1727 m3

Bude se jednat o pozemky s klimatickým regionem 5, BPEJ 5.43.00 (II. třída
ochrany), a 5.44.00 + 5.43.10 (III. třída ochrany), které jsou součástí parcely přiléhající ke
stávajícímu areálu.
Skryté kulturní vrstvy půdy budou využity pro rekultivační účely v blízkosti lokality
záměru.
Pozemky určené k plnění funkce lesa ani jeho ochranné pásmo nebudou dotčeny.

Chráněná území
Lokalita výstavby záměru nespadá do zvláště chráněného území ve smyslu zákona
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Nenachází se ve velkoplošném ani
maloplošným chráněném krajinném území, evropsky významných lokalitách, ptačích
oblastech nebo CHOPAV.
Ing. Pavla Žídková
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Ochranná pásma
Předmětným záměrem budou respektována ochranná pásma inženýrských sítí
nacházející se v řešeném území. Ochranná pásma technických prvků budou dotčena
v nezbytném rozsahu jen v lokalitě realizace záměru a se souhlasem správců sítí, a to jen
případným napojením nových ploch.

B.II.2. Voda
Pro výstavbu záměru bude spotřebovávána voda při výrobě stavebních komponentů, a
to v místě jejich výroby mimo předmětnou lokalitu, případně voda pro ošetřování betonu
při jeho tvrdnutí, voda pro míchání spojovacích materiálů, omítek apod. Odběr vody pro
tyto účely v místě realizace záměru se předpokládá v řádu stovek m3.
Voda bude odebírána z dosavadní retenční nádrže a z veřejného vodovodního řadu
zásobovaného Ostravským oblastním vodovodem.
Dana lokalita se nachází v oblasti trasy stávajícího veřejného vodovodu, na který je
napojen areálový vodovod.
Nově navrženy areálový vodovod bude napojen na koncovou větev vodovodu 2.
etapy. Vodovod bude přiveden od hygienického zázemí stávající administrativní budovy
k možnému napojení novostavby 3. etapy výstavby COS.
Délka větve je 22 metrů z potrubí D63.
Normovaná výše odběru pitné vody pro provoz celého COS bude:
60 zam. ve výrobě x 75 = 4500 l/den
40 zam. admin.
x 50 = 2000 l/den
CELKEM
6 500 l/den = 0.075 l/s
Qmaxd
Qmaxhod

= 0,11 l/s = 9.75 m3/den
= 0.82 l/s

Řidiči ale navštěvují areál a tedy i sociální zázemí max. 2x týdně, spotřeba pitné vody
v současné době tedy činí 600 m3/rok včetně vody pro provoz myčky vozidel, a její
nárůst se předpokládá na reálných 700 m3/rok.

B.II.3. Ostatní surovinové zdroje
El. energie
Celková spotřeba el. energie v areálu v roce 2016 činila 320 MWh.
Realizací záměru dojde k nárůstu roční spotřeby el. energie na cca 400 MWh.
Nafta
V objektu čerpací stanice se po dostavbě objektu předpokládá obrátka pohonných
hmot (nafty) v množství cca 1500 m3/rok.

Ing. Pavla Žídková

COS Suché Lazce 3. etapa
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B.II.4. Energetické zdroje
zemní plyn
Pro vytápění nového skladového objektu se předpokládá spotřeba zemního plynu
v objemu cca 25 tis. m3, celkem za areál 50 tis. m3/rok. V lokalitě nelze realizovat
vytápění CZT. Vytápění elektrickou energií je z hlediska objemu vytápěných prostor
neekonomické a ve svém konečném důsledku také neekologické.
-

- další vstupy:
Živičné směsi, betonové a plastové prefabrikáty, podsypové materiály, zemina, travní
semeno a sazenice keřů pro ozelenění areálu budou co do množství a druhu specifikovány
před zahájením výstavby, bude se ale jednat o množství a druhy běžné pro obdobné
stavby, nijak nepoškozující životní prostředí.
- skladované nebezpečné látky
V areálu budou skladovány nebezpečné látek a směsí ve smyslu nařízení ES
1272/2008 (CLP). Jedná se o látky a směsi, které slouží jako vstupy do výroby společnosti
TEVA v množství 70 t, a dále zde budou skladovány farmaceutické výrobky společnosti
TEVA v množství 1500 t.
Jedná se o různé druhy kapalných i sypkých látek a směsí, zejména o látky s různým
stupněm hořlavosti, ale také o látky s různým stupněm nebezpečnosti pro zdraví lidí,
balených v obalech převážně 20 - 200 l (20-50 kg) - kanystry, sudy, pytle. Tomu odpovídá
i kvalita a pevnost i konstrukce obalů. Budou používány výhradně původní obaly přímo
od dodavatelů, nikoliv jakékoliv obaly náhradní.
Látky a směsi nebudou v areálu nijak zpracovávány, přeplňovány nebo přebalovány,
jedná se výhradně o vykládku, skladování a nakládku zabalených výrobků.
Důvodem pro umístění látek a směsí mimo areál TEVY je potřeba vysoké variability
vstupů, které již společnost TEVA nemůže ve svých objektech umístit. Skladování
nebezpečných látek a směsí pro jiné odběratele bude jen sporadické a jeho objem je
zahrnut ve výše uvedené kapacitě areálu.

B.II.5. Biologická rozmanitost
Záměr nebude svým zaměřením ani svou existencí snižovat biologickou rozmanitost
území. Záborem půdy a skrývkami kulturních vrstev sice dojde k negativnímu ovlivnění
především hospodářsky využitelných druhů flóry a také ke ztrátě jedinců drobné fauny
vázané na půdní horizont, ale nikoliv ke snížení druhové rozmanitosti území, narušení
migračních cest, vzniku trvalých cizorodých biotopů, poškození zvláště chráněných druhů
flóry nebo fauny nebo jinému významnému negativnímu vlivu na tuto oblast. Záměr
biologickou rozmanitost nijak nevyužívá.
Záměr bude realizován v těsné návaznosti na stávající průmyslový areál na
pozemcích, které jsou k dnešnímu dni intenzivně zemědělsky obhospodařované a nachází
se na nich jen zemědělské monokultury. Vzhledem k umístění stavby v přímé návaznosti
na stávající dopravní systém I. a III. třídy a na situování dalších obytných i průmyslových
objektů v okolí, nenacházejí se v místě záměru ani migrační trasy zvěře. To je možno
dokumentovat snímky z www.mapy.cz, které dokazují, že se jedná o místo bez
dřevinného porostu, pouze s polními monokulturami.
Ing. Pavla Žídková
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Letecký snímek z roku 2016

B.II.6 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (například potřeba
souvisejících staveb)
Záměr si nevyžádá budování nových komunikačních systémů. Napojení areálu bude
zajištěno ze stávající komunikace III/4663 (ulice Přerovecká). Pro předchozí etapy již byla
vybudována oznamovatelem světelná křižovatka I/11 a rozšíření komunikace III/4663 od
křižovatky po vjezd do areálu COS.
Pro záměr není zpracována dopravní studie, protože se to nejeví jako potřebné a
účelné – nákladní vozidla přijíždějí ze silnice I/11 a opět se na ni vracejí. Nákladní vozidla
obvykle vyjíždějí z areálu v průběhu nedělního odpoledne a pondělního rána a vracejí ve
v průběhu čtvrtečního odpoledne a pátku. Díky instalovanému světelnému řízení
křižovatky ul. Přerovecké s I/11 a značce „Dej přednost v jízdě“ u výjezdu z areálu zde
nedochází k hromadění vozidel a zdržování dopravy na žádné z předmětných komunikací.
Ing. Pavla Žídková
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Pro záměr byla zpracována hluková a rozptylová studie.
Intenzity dopravy, s nimiž tyto studie počítají, jsou uvedeny v následující kapitole u
rozptylové studie.

B.III. Údaje o výstupech (zejména pro výstavbu a provoz)
B.III.1. Znečištění ovzduší, vody, půdy a půdního podloží (například přehled
zdrojů znečišťování, druh a množství emitovaných znečisťujících látek, způsoby
a účinnost zachycování znečišťujících látek)
Rozptylová studie, která byla pro provoz areálu COS zpracována, počítá
s následujícími zdroji a jejich parametry:
Liniové zdroje - doprava
Podle aktuálních dat, zveřejněných na portálu www.rsd.cz, byla v roce 2016 intenzita
dopravy následující:
Stávající doprava v lokalitě – sčítací úseky

Ing. Pavla Žídková
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Roční průměr denních intenzit (voz/den) – rok 2016
úsek

LN

SN

SNP

TN

TNP

NSN

A

AK

TR

TRP

TV

O

M

SV

7-0810

1095

478

23

191

59

289

71

2

8

11

2227

13 035

103

15 365

7-5590

37

2

0

6

0

11

43

0

0

1

100

588

20

708

Legenda: LN
SN
SNP
TN
TNP
NSN
A
AK
TR
TRP
TV
O
M
SV
TNV

Lehká nákladní vozidla (užitečná hmotnost do 3,5t) bez přívěsů i s přívěsy
Střední nákladní vozidla (užitečná hmotnost 3,5 – 10t) bez přívěsů
Střední nákladní vozidla (užitečná hmotnost 3,5 – 10t) s přívěsy
Těžká nákladní vozidla (užitečná hmotnost nad 10t) bez přívěsů
Těžká nákladní vozidla (užitečná hmotnost nad 10t) s přívěsy
Návěsové soupravy nákladních vozidel
Autobusy
Autobusy kloubové
Traktory bez přívěsů
Traktory s přívěsy
Těžká motorová vozidla celkem
Osobní a dodávková vozidla bez přívěsů i s přívěsy
Jednostopá motorová vozidla
Všechna motorová vozidla celkem (součet vozidel)
Těžká nákladní vozidla: TNV = 0,1*LN+0,9*SN+1,9*SNP+TN+2*TNP+2,3*NSN+A+AK

Intenzity dopravy na obou komunikacích za 24 hodin byly ve výpočetním modelu
přepočteny na intenzity roku 2019 podle metodiky ŘSD TP225 II. vydání. Koeficient
navýšení dopravy dle TP 225 v období 2016-2019 je 1,09 (1,08 na silnicích II. a III. třídy)
pro lehká vozidla a 1,02 (1,01) pro těžká vozidla.
Roční průměr denních intenzit dopravy (voz/den) – rok 2019
úsek

LN

SN

SNP

TN

TNP

NSN

A

AK

TR

TRP

TV

O

M

SV

7-0810

1194

488

23

195

60

295

72

2

8

11

2348

14 208

112

16 669

7-5590

40

2

0

6

0

11

43

0

0

1

101

594

22

719

Dalším liniovým zdrojem, zahrnutým do studie, je budoucí těžba štěrkopísků v
lokalitě Štítina a jeho doprava po silnici I/11 v intenzitách podle zpracované hlukové
studie v roce 2012:
„Odvoz vytěženého a upraveného štěrkopísku (175 000 t/rok) bude po účelové
komunikaci vedené od dobývacího prostoru k silnici 1/11, ul. Ostravská. Předpokládá se
provoz 32 TNA za den v denní době, tj. 64 průjezdů. Dělení dopravního provozu na 1/11 je
50/50%. Trasa pro odvoz vytěženého a upraveného štěrkopísku je patrná z obrázku.“

Ing. Pavla Žídková
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Doprava štěrkopísku v lokalitě Štítina

Liniové zdroje - stávající areál COS
Údaje o stávající dopravě byly převzaty z hlukové studie a z evidence průjezdů
oznamovatele:
Pro účely hlukové studie byly stavebníkem sečteny skutečné počty vozidel
projíždějících přes vrátnici tam a zpět. Sčítání bylo provedeno v charakteristických
týdnech 7. a 8. měsíce a výsledky byly zprůměrovány na denní 24 hodinové intenzity.
za den
pojezdy v areálu COS

NA
35

OA
30

Celkem
65

Poznámka:
Tato vozidla nejsou obsažená ve sčítání ŘSD 2016 na silnici III/4663, protože sčítací
místo bylo na protější straně obce Suché Lazce (souřadnice GPS - 49.887021; 17.992844podle ŘSD, ing. Kubešová).
Liniové zdroje - 3. etapa COS
V konečném stavu po uvedení skladu do provozu (2019) se zvýší intenzita dopravy v
areálu COS a na parkovištích o osobní vozidla zaměstnanců a transportní nákladní vozidla
v počtu:
za den
pojezdy v areálu COS

Ing. Pavla Žídková

NA
10

OA
15

Celkem
25
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Průměrné denní intenzity dopravy - Nulová varianta (2019)

Úsek
1
2
3
4
5
6

Osobní
14 320
14 320
645
615
30
0

Lehká nákladní
1 705
1 705
42
42
0
0

Těžká nákladní
569
569
53
18
35
64

Autobusy
74
74
43
43
0
0

Průměrné denní intenzity dopravy – Výhled po realizaci záměru (2019)

Úsek
1
2
3
4
5
6

Osobní
14 335
14 335
675
615
30
0

Lehká nákladní
1 705
1 705
42
42
0
0

Těžká nákladní
579
579
73
18
35
64

Autobusy
74
74
43
43
0
0

Emisní parametry zdrojů – doprava
Emise vozidel na dílčích úsecích byly stanoveny programem MEFA verze 13, který
slouží k výpočtu emisních faktorů motorových vozidel. Výpočtovým rokem je rok 2019,
emisní kategorie nákladních vozidel je dána parametry programu MEFA. Výpočtová
rychlost na veřejných komunikacích je 50 km/hod, v areálu 20 km/h.
Emise z úseků komunikací – současný stav
Úsek

NOx
[g/s/km]

CO
[g/s/km]

PM10
[g/s/km]

NO2
[g/s/km]

Benzen
[g/s/km]

BaP
[g/s/km]

PM2,5
[g/s/km]

1

0,10338861 0,21256839 0,01192705 0,01254534 0,00152129 1,63851304 0,00887067

2

0,10338861 0,21256839 0,01192705 0,01254534 0,00152129 1,63851304 0,00887067

3

0,00882060 0,01324434 0,00092174 0,00090549 0,00008124 0,09366230 0,00070308

4

0,00703777 0,01052202 0,00071252 0,00073258 0,00007114 0,07899819 0,00054050

5

0,00290115 0,00503638 0,00037496 0,00032755 0,00001832 0,01592110 0,00030030

6

0,00257172 0,00358504 0,00033032 0,00027208 0,00001365 0,01330495 0,00025597

Emise z úseků komunikací – výhled
Úsek

NOx
[g/s/km]

CO
[g/s/km]

PM10
[g/s/km]

NO2
[g/s/km]

Benzen
[g/s/km]

BaP
[g/s/km]

PM2,5
[g/s/km]

1

0,10392370 0,21340118 0,01198964 0,01259810 0,00152474 1,64323876 0,00891906

2

0,10392370 0,21340118 0,01198964 0,01259810 0,00152474 1,64323876 0,00891906

3

0,00989078 0,01490994 0,00104693 0,00101099 0,00008814 0,10311377 0,00079987

4

0,00703777 0,01052202 0,00071252 0,00073258 0,00007114 0,07899819 0,00054050

Ing. Pavla Žídková
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Úsek

NOx
[g/s/km]

CO
[g/s/km]

PM10
[g/s/km]

NO2
[g/s/km]

BaP
[g/s/km]

Benzen
[g/s/km]

PM2,5
[g/s/km]

5

0,00290115 0,00503638 0,00037496 0,00032755 0,00001832 0,01592110 0,00030030

6

0,00257172 0,00358504 0,00033032 0,00027208 0,00001365 0,01330495 0,00025597

Doprava – hodnocené úseky

1
6

2

3

5
4

Resuspenze prachu (PM10 a PM2,5) vznikající při provozu na vnějších komunikacích
Emise (resp. emisní faktory) jsou stanoveny dle přílohy č. 3 k Metodickému pokynu
odboru ochrany ovzduší MŽP pro vypracování rozptylových studií. Přepokládaná
průměrná hmotnost vozidel je dána interním nastavením programu MEFA 13. Resuspenze
prachu z dopravy na externích komunikacích je vypočtena pro souhrnnou intenzitu
dopravy.

Ing. Pavla Žídková

COS Suché Lazce 3. etapa
dokumentace dle zák. č. 100/2001 Sb.

24
Resuspenze prachu z povrchu komunikací – současný stav
BaP (v PM10)
[g/s/km]
0,13986597
0,13986597
0,24938987
0,19840716
0,08927431
0,15194034

PM10
[g/s/km]
0,01167276
0,01167276
0,02081326
0,01655841
0,00745054
0,01268044

Úsek
1
2
3
4
5
6

PM2,5
[g/s/km]
0,00282405
0,00282405
0,00503547
0,00400607
0,00180255
0,00306785

Resuspenze prachu z povrchu komunikací – výhled
BaP (v PM10)
[g/s/km]
0,14412640
0,14412640
0,28375435
0,20349453
0,09156340
0,15194034

PM10
[g/s/km]
0,01202832
0,01202832
0,02368121
0,01698299
0,00764158
0,01268044

Úsek
1
2
3
4
5
6

PM2,5
[g/s/km]
0,00291008
0,00291008
0,00572932
0,00410879
0,00184877
0,00306785

Emisní parametry zdrojů - spalovací zdroje
Pro výpočet emisí spalovacích zařízení byly použity emisní faktory, které jsou
uvedeny ve „Sdělení odboru ochrany ovzduší, jímž se stanovují emisní faktory podle § 12
odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím
zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší“ z února
2016.
Emisní faktor pro NOx je 1 130 kg/106 m3, pro CO 48 kg/106 m3 zemního plynu.
Emisní parametry spalovacích zdrojů
Provozní parametry

Hmotnostní tok emisí

Celková
spotřeba
paliva

Roční
využití
výkonu

Celkový
objem
vlhkých
spalin

Počet
kusů

m3/hod

-

m3/hod

Plynový kotel

1

1,7

0,1

21

1,9

1,7

0,1

0,1

Plynový kotel

4

19,2

0,1

236

21,7

19,0

0,9

0,8

Plynový ohřívač
vzduchu

2

5,6

0,1

69

6,3

5,5

0,3

0,2

Celkem

7

26,5

0,1

326

29,9

26,2

1,3

1,1

Popis zdroje

Typ

NOx

CO

g/hod kg/rok g/hod kg/rok

Spalovací zdroje jsou uvažovány jako plošný zdroj emisí umístěný nad střechou haly
o výšce 15 m nad terénem.

Ing. Pavla Žídková
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Stávající areál včetně emisí ze stáčení a čerpání nafty je již v současné době zahrnut
v imisním pozadí. Jeho navýšení je pro imisní zatížení území zanedbatelné a není s ním
počítáno (při emisním faktoru 0,02 kg/m3 a obrátce 1500 m3/rok představuje navýšení
produkce emisí těkavých látek VOC 60 kg/rok).
Do emisí nejsou započteny emise ze spalování nafty při provozu dieselagregátu, které
jsou zanedbatelné, ojedinělé a zcela nepravidelné.

B.III.2. Odpadní vody (například přehled zdrojů odpadních vod, množství
odpadních vod a místo vypouštění, vypouštěné znečištění, čisticí zařízení a jejich
účinnost)
V době výstavby budou využívána chemická WC, očista techniky s výjimkou očisty
kol vozidel před výjezdem na veřejnou komunikaci nebude v území prováděna nebo bude
využita myčka nákladních vozidel v areálu oznamovatele (myčka a řešení odpadních vod
z jejího provozu – viz popis v části B.I.6).
V době provozu budou produkovány odpadní vody splaškové a potenciálně
znečištěné dešťové vody z pojízdných a manipulačních ploch. Vody z recirkulace mycích
vod v myčce vozidel budou stejně jako v současné době předávány jako kapalný odpad
oprávněným osobám.
a) splaškové odpadní vody
Předpokládá se produkce splaškových vod odpovídající přibližně odběru pitné vody,
700 m3/rok. Tyto vody budou čištěny na areálové ČOV, která je pro tento účel dostatečně
kapacitní. Vyčištěné vody budou odváděny kanalizační přípojkou do kanalizačního
sběrače a dále do řeky Opavy.
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b) potenciálně znečištěné dešťové vody
Tyto vody budou odváděny do stávající přípojky dešťové kanalizace přes retenční
nádrž a dále po předčištění na odlučovači ropných látek s výstupní hodnotou NEL do 2
mg/l a z něj dále do kanalizačního sběrače a řeky Opavy.

c) neznečištěné dešťové vody (nejsou vodami odpadními ve smyslu zákona č. 254/2001
Sb.)
Tyto vody budou odváděny do retence, a z přepadu retence kanalizačním sběračem do
řeky Opavy.
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Areál je v současné době vybaven stávající retenční nádrží o objemu cca 100 m3
umístěné u vrátnice areálu. Ta bude doplněna o další dvě retenční nádrže, zakreslené ve
výkresové části v příloze č. 2 dokumentace.
Povrchové vody ze střechy navržené haly budou samostatným potrubím svedeny do
areálové dešťové kanalizace ze střech stávajících objektů (stoka D3 2. Etapy a stoka D6).
Před napojením na stávající kanalizaci budou svedeny do nově navržených retenčních
nádrží o objemu 2 x 75 m3, které zpomalí odtok povrchové vody. Nové retenční nádrže
budou navrženy z plastových modulů, (variantně z betonových prefabrikátů).
Dále bude zřízena nová retenční nádrž pro povrchové vody z objízdných komunikací
s objemem 160 m3 (2 x 80 m3); se stálým odtokem 9,2 l/s, a retenční nádrž pro povrchové
vody z parkovacích stání o objemu 63 m3 se stálým odtokem 3,5 l/s.
Na základě požadavku vodoprávního úřadu je přepad z objektu RN STŘECHY, RN
ZP. PLOCHY ČISTÉ, RN ZP PLOCHY OLK opatřen regulátorem průtoku, který
garantuje pouze akceptovatelné množství dešťové vody na odtoku z příslušné nádrže ve
výši 10 l/s.ha.
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B.III.3. Odpady (například přehled zdrojů odpadů, kategorizace a množství
odpadů, způsoby nakládání s odpady)
S odpady nakládá oznamovatel v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 383/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhl. č.
381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Veškerá vozidla jsou servisována externí
servisní službou, proto odpady z údržby a oprav vozidel jsou v areálu produkovány pouze
v nevýznamném množství.
Odpady z výstavby záměru
Při výstavbě záměru budou produkovány běžné druhy odpadů ze stavební činnosti.
Veškeré odpady budou předávány k využití nebo odstranění oprávněným osobám. Za
nakládání s odpadem bude odpovídat dodavatel stavby.
Produkovány budou zejména odpady:
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 07

Beton
Cihly
Tašky a keramické výrobky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
neuvedené pod číslem 17 01 06
17 04 05
Železo a ocel
17 04 07
Směsné kovy
17 04 11
Kabely neuvedené pod 17 04 10
17 05 04
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 09 04
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09
02 a 17 09 03
15 01 04
Kovové obaly ( i obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly
O/N
těmito látkami znečištěné)
15 01 02
Plastové obaly (i obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito
O/N
látkami znečištěné)
15 02 02 N Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže
neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými
látkami
17 04 05
Železo a ocel
17 04 07
Směsné kovy
Další bližší specifikace odpadů včetně odhadu jejich množství bude součástí
stavebního projektu.
Jak již bylo řečeno, bilance výkopových zemin se předpokládá víceméně vyrovnaná,
mírný přebytek, pokud vznikne, bude využit pro vyrovnání terénu v následných etapách
budování COS. Do doby využití bude výkopová zemina se zatravněním uložena ve figuře
na okraji pozemku.
Odpady z provozu záměru
Předpokládá se vznik následujících druhů odpadů:
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Odpady kat. O (t)
Kód odpadu Název odpadu

Produkce
odhadem –
t/rok

Papír a lepenka
Plastové obaly
Směsné obaly
Elektronická zařízení – zpětný odběr
elektrozařízení
Vyřazené chemikálie neuvedené pod čísly 16 05
06, 16 05 07 nebo 16 05 08 (ojediněle v případě
poškození obalů)
Dřevo (palety)
Železo
Směsný komunální odpad

15 01 01
15 01 02
15 01 06
xxxx
16 05 09

17 02 01
17 04 05
20 03 01

Odpady kat N (t)
15 01 10*
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo
obaly těmito látkami znečištěné
15 02 02*
Absorpční činidla, filtrační materiály …. a
ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
18 01 09*
Nepoužitelná léčiva
16 05 07*
Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo
obsahují nebezpečné látky (ojediněle v případě
poškození obalů)
16 05 08*
Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo
obsahují nebezpečné látky (ojediněle v případě
poškození obalů)
19 08 13*
Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových
odpadních vod obsahující nebezpečné látky
(zbytky z myčky nákladních vozidel)

2
3
1
0,05
0,2

0,5
0,1
4

2,0

0,5
0,8
0,2

0,2

2

Dále mohou vznikat odpady z údržby ploch a komunikací v areálu a odpady z čištění
odlučovače ropných látek a myčky v součtu cca 3 t/rok:
13 05 02*
13 05 03*
13 05 06*
13 05 07*
20 03 03
20 03 06
20 02 01

Kaly z odlučovačů oleje
Kaly z lapáků nečistot
Olej z odlučovačů oleje
Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje
Uliční smetky
Odpad z čištění kanalizace
Biologicky rozložitelný odpad

V areálu bude vymezeno dostatečně kapacitní místo shromažďování odpadů
zabezpečené proti úniku odpadů do životního prostředí, proti jejich odcizení nebo smíšení.
Odpady jsou a budou shromažďovány v odpovídajících řádně označených
shromažďovacích prostředcích a bez zbytečného prodlení budou předávány oprávněné
Ing. Pavla Žídková
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osobě k využití nebo odstranění. Při nakládání s odpady budou plněny všechny požadavky
dané platnými obecně závaznými právními předpisy (kategorizace odpadů, zabezpečení
proti úniku do životního prostředí, proti smíšení a odcizení, řádné značení odpadů, vedení
průběžné evidence odpadů a hlášení do ISPOP aj.).

B.III.4. Ostatní emise a rezidua (například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné
výstupy - přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich omezení)
Hluk a vibrace
a) hluk z realizace záměru (z výstavby)
Hluk z pojezdu mechanismů a vozidel provádějících zemní práce a dopravujících
zeminu a stavební materiál bude znamenat navýšení hluku v území po krátkou dobu,
s přestávkami po dobu cca 3 měsíců. Předpokládá se současný pojezd 2-4 těžkých
mechanismů pro odkliz stávajícího povrchu (90-110 dB) a současného pojezdu 2-5
nákladních vozidel po staveništi (95 dB každé), s intenzitou průjezdů po veřejné
komunikaci Přerovecké cca 15-20 vozidel/den.
Hlukově náročné zemní a stavební práce budou probíhat výhradně v denních
hodinách a v pracovní dny.
Protože z hlukové studie zpracované pro 1. etapu výstavby COS vyplývá, že hluk
z výstavby byl podlimitní, a protože v současné době se mezi nejbližším objektem
hygienické ochrany a místem stavby nachází z jedné strany budova stávajícího skladu
COS odcloňující staveniště a z druhé strany vysoce zatížená silnice I/11 překrývající hluk
z pohybu strojů po staveništi, nebyl hluk z fáze výstavby modelován.
b) hluk z provozu záměru
Pro posouzení zvýšení hlukové zátěže byla zpracována hluková studie, která je
zařazena v celém rozsahu v přílohách dokumentace.
Pro fázi provozu byly do hlukové studie započteny intenzity dopravy, které byly již
výše uvedeny v kapitole o výstupech do ovzduší.
Kromě popsaných liniových zdrojů budou v provozu v areálu COS po realizaci
záměru následující stacionární zdroje hluku.
Emise hluku z provozu stacionárních vzduchotechnických, chladících a vytápěcích
zařízení umístěných na stávající hale, která byla realizována v 1. a 2. etapě COS, je dána
velikosti akustického výkonu jednotek LwA.
Chladící jednotky na střeše střední části haly P1 až P4 o akustickém výkonu
LwA = 75 dB
Klima jednotky na střeše střední části haly P5 až P7 o akustickém výkonu
LwA = 70 dB
Tepelná čerpadla na střeše u AB P8, P9 o akustickém výkonu LwA = 60 dB
Pro novou skladovací halu 3. etapy COS se předpokládá, že na střeše ve střední části
půdorysu budou použity stejné jednotky, a to:
Chladící jednotky na střeše střední části haly P10 až P13 o akustickém
výkonu LwA = 75 dB
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Klima jednotky na střeše střední části haly P14 až P16 o akustickém výkonu
LwA = 70 dB
Kromě klimatizačních jednotek bude areál v provozu v denní době. Provoz
klimatizačních jednotek nemá hlukový dosah k zástavbě (viz dále kapitola D
dokumentace).
Informace ke stanovení hlukových limitů jsou uvedeny v příloze č. 3 dokumentace –
Hluková studie, v níž je problematika hluku z provozu COS včetně 3. etapy podrobně
komentována.
c) vibrace
Při realizaci záměru dojde po časově omezenou dobu k nárůstu vibrací způsobených
provozem některých hutnících mechanismů, případně také kompresoru a pojezdem
těžkých mechanismů. Vibrace budou produkovány po dobu několika týdnů, avšak jejich
dosah k obytné zástavbě se s ohledem na vzdálenost nepředpokládá.
Vibrace v době provozu s dosahem k obytné zástavbě se nepředpokládají.

B.III.5. Doplňující údaje (například významné terénní úpravy a zásahy do
krajiny)
Realizace záměru bude znamenat zásah do vzhledu krajiny, kde zejména v severní a
severovýchodní části lokality dojde k vizuálně patrným změnám. Tyto změny byly
posouzeny samostatnou přílohou dokumentace Posouzení vlivů na krajinný ráz, a dále
byla zpracována pohledová studie pro přiblížení předpokládaného vzhledu lokality po
dostavbě nové haly.
Navržená novostavba je situována do plochého terénu vyšších teras toku Opavy.
Směrem k jihu terén zvolna, později rychleji stoupá, do severních směrů k toku Opavy se
snižuje. Do jižních směrů se rozkládají otevřené polohy zemědělské krajiny, jež se nad
Suchými Lazci rozšiřují i výše do svahů, kde se vyskytují exponované polohy umožňující
výhledy do široké sníženiny – Poopavské nížiny. Z těchto poloh se uplatní i navržená
novostavba skladové haly.
Směrem k jihu, přes silnici I/11 rovněž navazují otevřené partie nivní krajiny, v níž
výskyt vegetačních doprovodů železniční trati a ramen Opavy zamezí vizuálnímu
uplatnění navržené haly dále k severu. Do západních a východních směrů bude hranici
vizuálně dotčeného území tvořit sídelní zástavba – Komárova na západě a Suchých Lazců,
Štítiny, popř. Nové Sedlice na východě, od níž bude lokální pohledový vjem dostavby
nové haly patrný.
Z hlediska dikce zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění a jeho § 12, v němž je
v odstavci 1 uveden předmět ochrany krajinného rázu v níže uvedených kategoriích, lze
souhrnně klasifikovat míru vlivů záměru následovně:
významné krajinné prvky
zvláště chráněná území
kulturní dominanty krajiny
harmonické měřítko
harmonické vztahy
Ing. Pavla Žídková

žádný vliv
žádný vliv
žádný vliv
středně silný vliv
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Podrobněji viz příloha č. 5 a 6. této dokumentace.
Radioaktivní a elektromagnetické záření
Záměr není zdrojem uvedených druhů záření.
Z hlediska zabezpečení proti radonu byl na základě radonového průzkumu zjištěn
střední radonový index. V pobytových prostorách nového objektu budou provedena
protiradonová opatření.
Situování záměru vzhledem k ÚPD městské části Suché Lazce
Obec Suché Lazce má v době zpracování dokumentace platnou územně plánovací
dokumentaci, s níž je záměr v souladu.
Vyjádření příslušného stavebního úřadu je zařazeno v příloze č. 1 dokumentace.
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ČÁST C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ
C.1. Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného
území
C.1.1. Územní systém ekologické stability krajiny
Jak vyplývá z následujících zákresu a z návrhu změny č. 1 územního plánu městské části
Suché Lazce, neprochází předmětnou lokalitou žádný z vyšších ani lokálních prvků
ÚSES.
Situace vyšších prvků ÚSES:

RBC 410 Hoštice
RBC 1575 Panský mlýn
NRBK Ptačí hora - Údolí Opavy-K100
RBK 926 K 96-Panský mlýn
řešené území
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Osu řešeného území tvoří nadregionální biokoridor řeky Opavy, charakterizovaný jako
vodní a nivní, vymezený biocentry PALHANEC a HOŠTICE. Biokoridor vede od
nadregionálního biocentra ÚDOLÍ MORAVICE k soutoku Moravice s řekou Opavou,
podél řeky Opavy pokračuje jako nadregionální biokoridor k biocentru HOŠTICE a
ZÁBŘEŽSKÉ LOUKY. RBC HOŠTICE tvoří v řešeném území jádro.
Druhým významným prvkem ÚSES je regionální biokoridor Moravice s šířkou 40
m. V jeho ose se nachází u soutoku Moravice s Hvozdnicí RBC PANSKÝ MLÝN
zahrnující meandry Moravice, stejného typu jako RBK řeky Opavy.
Lokální ÚSES je veden mimo předmětnou lokalitu a nemůže být jejích provozem ani
umístěním záměru nijak dotčen.

C.1.2. Zvláště chráněná území
Maloplošná a velkoplošná chráněná území, evropsky významné lokality, ptačí oblasti
Nejsou na území městské části evidována. Situace v širším území je patrná z mapového
zákresu:
(podkladová data: internetový server společnosti CENIA).

EVL Jilešovice-Děhylov
Navržený záměr
EVL Údolí Moravice

C.1.3. Památné stromy
V posuzované lokalitě se nenacházejí žádné památné stromy, které by mohly být
záměrem ohroženy.
C.1.4. Území historického, kulturního nebo archeologického významu,
Za území s archeologickými nálezy se považuje území, na němž lze odůvodněně
předpokládat výskyt archeologických nálezů, nebo na němž se již vyskytly archeologické
nálezy, popřípadě archeologická naleziště. Ústřední evidence území s archeologickými
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nálezy, archeologických nálezů a archeologických nalezišť je vedena ve Státním
archeologickém seznamu Státním památkovým ústavem.
Památkově chráněné objekty nejsou na předmětné ploše evidovány.

C.1.5. Území hustě zalidněná
Lokalita výstavby neleží v hustě osídleném území.
C.1.6. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
Lokalita nespadá do území zatíženého nad míru únosného zatížení.
C.1.7. Staré ekologické zátěže
V území se nenacházejí evidované staré ekologické zátěže.
C.1.8. Extrémní poměry v dotčeném území
V lokalitě nejsou známy žádné extrémní poměry, které by bránily nebo ztěžovaly
realizaci záměru.
Ložiska nerostných surovin a jejich využití.
Nejsou na území obce evidována.
Poddolovaná a sesuvná území.
Do řešeného území nezasahují ani poddolovaná, ani sesuvná území, tj. území
s nepříznivými inženýrsko – geologickými poměry ve smyslu § 13 zákona č.62/1988 Sb.
v platném znění.

C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí, resp. krajiny
v dotčeném území, a popis jeho složek nebo charakteristik, které
mohou být záměrem ovlivněny
C.2.1. Základní charakteristiky ovzduší a klimatu
Klimatické poměry
Podnebí okresu je dáno především zeměpisnou polohou, nadmořskou výškou a typem
zemského povrchu. Pro oblast je charakteristický tzv. „slezský“ podzim (teplý, suchý,
slunný) a chladnější jaro, což je způsobeno otevřením směrem k severu a vlivem proudění
od Baltu. Chladnější jara jsou dávána do souvislosti s pozdním táním ledu v Baltském
moři. Okolí řeky Opavy je postihováno častými jarními a podzimními mlhami.
Počet letních dnů je 40, počet mrazových dnů 110-130.
Průměrná teplota vzduchu v lednu má dlouhodobou hodnotu –3oC, v červenci 17oC,
průměrná roční teplota dosahuje 8,2oC s maximem 9,7 oC v r. 1939 a minimem 5,9 oC v r.
1940, absolutní naměřené maximum 36 oC a minimum -38 oC. Průměrné dlouhodobé roční
srážky se pohybují kolem 650 mm, srážkových dnů bývá 140-160 za rok. Průměrná roční
délka slunečního svitu je úhrnem 1537 hodin/rok, dní se slunečním svitem je 275.
Teplotní a srážková charakteristika lokality vycházející z dlouhodobých měření je
uvedena v následující tabulce:
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Teplotní a srážková charakteristika
měsíc
o
C
mm

1
-2,2
25

2
-1,0
23

3
2,7
33

4
7,9
45

5
13,3
73

6
16,5
78

7
18,3
97

8
17,3
85

9
13,5
57

10
8,6
51

11
3,5
41

12
-0,3
32

Teplotní a srážková charakteristika vegetačního období
Průměr za období
o
C
mm srážek

rok
8,2
614

duben-září
14,2
435

Statisticky nejdeštivějším měsícem je červenec, srážkově nejchudším měsícem bývá
obvykle únor. Počet dnů se sněhovou pokrývkou dosahuje 60-80 dnů/rok, sněží 34 dnů
v roce. Langův dešťový faktor je roven 80,0, lokalita spadá do oblasti mírně humidní.
Větrná růžice vypracovaná jako odborný odhad ČHMÚ pro Opavu za léta 2011-2015
je uvedena v tabulce:
Rychlostní větrná růžice

Stabilitní větrná růžice

Hodnoty větrné růžice - celková růžice

Zranitelnost území vůči projevům klimatu
Záměr se nenachází v záplavovém území ani v jeho blízkosti.
Imisní situace lokality
je v převážné míře ovlivněna dopravou a provozem místních zdrojů (v zimním období
zejména domácí topeniště). Dále je ovlivněna průmyslovými zdroji v Opavě a okolí a
dalším významným faktorem pro znečištění ovzduší v lokalitě může být dálkový přenos
imisí z Polska.
Pro vyhodnocení imisního pozadí byla použita data zveřejněná Českým
hydrometeorologickým ústavem na webovém portálu www.chmi.cz. Jedná se o průměr
Ing. Pavla Žídková
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imisního pozadí vybraných znečišťujících látek za období 2011-2015, který je stanoven na
základě modelování z dostupných dat o emisích zdrojů a z dat imisního monitoringu.
Imisní pozadí lokality - období 2011-2015 – čtverce 1×1 km

Pozn.: Údaje jsou uvedeny v g/m3, u BaP a kovů v ng/m3.

Dle ročenky ČHMÚ „ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY
V ROCE 2015“ byl v tomto roce na ploše obce s rozšířenou působností Opava překročen
imisní limit pro benzo[a]pyren na 96,3 % území. Pro 24hodinové průměry imisí PM10 a
pro roční průměr imisí PM2,5 je pak imisní limit překročen na 28,8 % území.
Imise CO byly v okrese Opava měřeny ve Vítkově (měřicí program TVITA), v roce
2016 zde byla naměřena nejvyšší průměrná čtvrtletní koncentrace CO 429,8 µg/m3.
V dotčené lokalitě lze tedy očekávat průměrnou roční koncentraci CO do 500 µg/m3.
Průměrné imisní pozadí relevantních látek dle dat ČHMÚ
PM10

PM2,5

CO

NO2

benzen

benzo[a]pyren

~32 µg/m3

~25 µg/m3

~ 500 µg/m3

~16 µg/m3

~1,9 µg/m3

~ 2,4 ng/m3

C.2.2. Základní charakteristiky povrchových a podzemních vod
a) povrchové vody
Osu území tvoří řeka Opava (2-02-03) s postranními drobnými přítoky. Posuzované
území je odvodňováno řekou Opavou do Odry (2-01-01) a dále do Baltského moře.

Ing. Pavla Žídková

COS Suché Lazce 3. etapa
dokumentace dle zák. č. 100/2001 Sb.

38

Vodnost posuzovaného území je poměrně vysoká (hustota vodní sítě je asi 0,7-1,1
km/km ). Nejdelším tokem v území je potok Sedlinka (2-02-03-008) s plochou povodí 0,7
km2, jehož správcem je Povodí Odry. Na tomto toku byla vybudována nádrž Sedlinka o
rozloze přibližně 9 ha, původně určená jako ochrana před povodněmi a přívalovými
vodami. Tato nádrž je v současné době využívána k rybaření a rekreaci.
Rozdělení katastrů Suché Lazce a Komárov tvoří potok Hoštata s pramenem
v Komárovských Chaloupkách, který odvádí povrchové vody z okolních pozemků. Toky
jsou v současné době znečišťovány splaškovými vodami z obytné zástavby.
2

b) podzemní voda
Území náležející hradeckému souvrství má nepatrnou puklinovou propustnost.
Vodonosnými vrstvami jsou fluviální a glacigenní sedimenty, u nichž je zjevné
hydrogeologické spojení podzemních vod s povrchovými toky. Na katastru obce se
nachází domácí zdroje podzemních vod, které jsou téměř výhradně využívány jako
užitková voda nebo jsou vedeny jako rezerva.
Významným zdrojem podzemních vod jsou studny staršího data (rok 1960-1964)
situované jižně od Přerovce v lesích. Tyto zdroje jsou zčásti využívány pro zásobování
obce pitnou vodou, avšak jejich vydatnost je kolísavá, od dostatečné ( v letním období) po
mizivou (v zimním období). Skutečná vydatnost není měřená. Vodovod obce musí být
dotován z Ostravského oblastního vodovodu.
V lokalitě a její blízkosti se nenacházejí významné zdroje skupinového zásobování
pitnou vodou.

C.2.3. Základní charakteristiky půd zájmového území
Oblast spadá do klimatického regionu 5 – mírně teplý, mírně vlhký MT 2
s průměrnou roční teplotou 7-8oC a vláhovou jistotou 4-10. Půdy v oblasti jsou zařazeny
k pedogenetické asociaci illimerizovaných hnědých půd. V okolí vyskytují zejména půdy
s HPJ:
27

37

43

44

64

Kambizemě modální eubazické až mezobazické na pískovcích, drobách, kulmu,
brdském kambriu, flyši, zrnitostně lehké nebo středně těžké lehčí, s různou
skeletovitostí, půdy výsušné
Kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě rankerové a rankery
modální na pevných substrátech bez rozlišení, v podorničí od 30 cm silně
skeletovité nebo s pevnou horninou, slabě až středně skeletovité, v ornici
středně těžké lehčí až lehké, převážně výsušné, závislé na srážkách
Hnědozemě luvické, luvizemě oglejené na sprašových hlínách (prachovicích),
středně těžké, ve spodině i těžší, bez skeletu nebo jen s příměsí, se sklonem k
převlhčení
Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, na sprašových hlínách
(prachovicích), středně těžké, těžší ve spodině, bez skeletu nebo s příměsí, se
sklonem k dočasnému zamokření
Gleje modální, stagnogleje modální a gleje fluvické na svahových hlínách,
nivních uloženinách, jílovitých a slínitých materiálech, zkulturněné, s
upraveným vodním režimem, středně těžké až velmi těžké, bez skeletu nebo
slabě skeletovité
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Z uvedených HPJ převažují HPJ 43 a 44, k nimž náleží i pozemky v lokalitě záměru.
Půdy v oblasti jsou kategorie kombinace sklonitosti a expozice 0, 1, 4, 5 a kombinace
skeletovitosti a hloubky půdy 0,1,4,6.
Lesy v blízkosti předmětné lokality nevyskytují, rozsáhlejší porosty se nacházejí mezi
Suchými Lazci a Novými Sedlicemi.

C.2.4. Základní charakteristiky horninového prostředí a přírodních zdrojů
Geomorfologie a geologie
Posuzovaná oblast patří do celku Opavské pahorkatiny, podcelku Poopavské nížiny,
oblasti Slezské nížiny, subprovincie Středopolská nížina.
Území náleží k rozsáhlému zbroušenému variskému horstvu, vyvrásněnému
v karbonu a permu. Při pokrytím území mořem vznikaly sedimentací spodní vrstvy
kulmské, které tvoří převážnou část Nízkého Jeseníku, a svrchnokarbonské uhlonosné
vrstvy vyplňující ostravsko-karvinskou pánev. Po vyvrásnění Nízkého Jeseníku se do
vývojového cyklu zařadily exogenní vlivy – eroze a denudace, které oblast zarovnaly
v parovinu.
V permu a druhohorách moře ustoupilo, aby v mladších třetihorách opět zaplavilo
území Opavské nížiny a Hlučínské pahorkatiny a zanechalo po sobě třetihorní uloženiny.
V depresích vznikla izolovaná sladkovodní jezera a podél hlubokých údolí zálivy
s polobrakickou vodou. Horotvornými tlaky z jihovýchodu byla parovina rozlámána
v soustavu ker s různou výškou. Vodní toky pak dále proudily podél zlomových linií a
tvořily nová koryta. Podél zlomů rovněž vznikaly výchozy čediče. Koncem třetihor a
začátkem čtvrtohor vznikaly stratovulkány s mocnými lávovými proudy (část území
dnešního okresu Bruntál).
Dnešní reliéf krajiny byl vytvořen působením klimatických změn a neotektonických
pohybů ve starších čtvrtohorách. V pleistocénu zasáhl území skandinávský ledovec, a to
nejprve během halštrovského, později pak během sálského zalednění. Mezi čelem ledovce
a Beskydami se vytvořila rozsáhlá jezerní pánev. Stopy zalednění jsou dokladovány
z období sálského glaciálu, kdy ledovcová hmota zahradila toky beskydských řek, které
při vzdutí vytvořily rozsáhlou jezerní pánev. Vodní toky se postupně zařezávaly do
skalního podkladu třetihorní paroviny a zanechávaly stupňovité uloženiny štěrkových a
pískových teras. Dokladem ledovcové činnosti v Opavské pahorkatině je souvislý pás
morénových uloženin, vzniklý náporovou činností ledovce.
V době würmského zalednění již ledovec na Opavsko nezasahoval. Z jeho morén
však byly vyváty jemné vápnité spraše, které vytvořily mocné vrstvy dnes již
odvápněných sprašových hlín. Původní spraše se vyskytují jen ostrůvkovitě. Roztroušeně
se v oblasti vyskytují bludné balvany jako doklad ledovcové činnosti.
V holocénu se tvořily a stále se tvoří štěrky, písky, hlíny a jíly, ukládající se u dolních
částí toků. Krajinu zasahují také antropogenní vlivy tvorbou břidlicových hald, umělých
vodních nádrží, skládek, opuštěných lomů apod.
K nejstarším horninám zájmového území patří vrstvy zastoupené hradeckými drobami
(středně zrnitými, větrajícími, na lomu šedými nebo slabě nazelenalými). Druhohorní

Ing. Pavla Žídková

COS Suché Lazce 3. etapa
dokumentace dle zák. č. 100/2001 Sb.

40

horniny nejsou na Opavsku zastoupeny. Z mladších třetihor jsou zastoupeny šedivé slíny a
jíly, zvláště v zářezech vodních toků. V těchto vrstvách se občas vyskytují ložiska
sádrovce.
Ze čtvrtohor pocházejí nánosy souvkových hlín, písků, štěrků a bludných balvanů,
smíšené místy s ledovcovými sedimenty.

C.2.5. Základní charakteristiky přírodních poměrů zájmového území (fauna,
flora, ekosystémy, krajina)
Fytogeografie a geobotanika.
Širší území patří do fytogeografické oblasti mezofytikum, obvodu Českomoravské
mezofytikum, okresu Slezská pahorkatina a podokresu Opavská pahorkatina. Jižní část
spadá do fytogeografické oblasti oreofytika, obvodu českého oreofytika a okresu Nízký
Jeseník. Území patří do 2. bukovo-dubového až do 3. dubovo-bukového vegetačního
stupně.
Území městské části Suché Lazce leží na rozhraní bioregionu Nízkojesenického
(1.54) a Opavského (2.2). V rámci těchto bioregionů spadá řešené území do následujících
biochor:
Kód typu
biochory
-3RE
3BM
3Ro
3Nh

Typy biochor v městské části Suché Lazce
Plošiny na spraších v suché oblasti
Rozřezané plošiny na drobách
Vlhké plošiny na kyselých horninách
Užší převážně hlinité nivy

Vegetační stupeň
3.
3.
3.
3.

Lesy
Lesy se v blízké okolí areálu COS vyskytují jen sporadicky jako remízy především
mysliveckého významu. Charakterističtější pro území jsou břehové porosty, vesměs
zařazené jako významné krajinné prvky.
Mimolesní rozptýlená zeleň:
Meze, oddělující scelené hony zemědělské půdy se téměř nedochovaly. Porosty na
mezích jsou tvořeny převážně keři - trnkou, šípkem, v důsledku nitrifikace půd proniká
černý bez. Obdobné porosty jsou kolem polních cest, jen velmi ojediněle s vysokou
zelení.
Vymezení systému sídelní zeleně
Bez významného vlivu. Podél komunikace č. 4663 se nachází liniová zeleň – staré
stromořadí ovocných stromů.
Louky a pastviny:
Obec má nízký podíl trvalých travních porostů.
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Orná půda:
Rozsáhlé celky orné půdy jsou vzájemně propojeny, na části jsou provedeny investice
do půdy.
Krajina, krajinný ráz
Krajinný ráz je kategorií smyslového vnímání. Pod pojem krajinný ráz je zahrnuta
přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před
činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Krajinný ráz je charakterizován
situováním zájmového území v oblasti s přírodními systémy, zejména lesními a nivami
místních vodotečí, které jsou významné z hlediska krajinářského a tvoří v dané oblasti
významný prvek.
a) reliéf
Reliéf je dominantní charakteristikou ovlivňující vzhled každé krajiny. Vazba
krajinné typologie na reliéf je velmi silná, neboť základní charakteristiky reliéfu nemohou
být potlačeny ani výrazně pozměněny činností člověka v krajině. Reliéf zájmového území
je svým situováním v předmětném území významným prvkem krajinného rázu a znamená
nezastupitelný charakterizující prvek v tomto území.
S realizací záměru se reliéf lokality výstavby sledovatelným způsobem nezmění.
V lokalitě se rozšíří pohledový vjem objemově rozsáhlého skladového objektu
s okolními zpevněnými plochami.

b) vegetace
Charakter a výskyt vegetace má pro krajinný ráz nezastupitelný význam. Významná
je prostorová struktura vegetace, její druhové složení, výška, hustota, zdravotní stav a
barevnost.
V území se prolínají liniová společenstva podél vodotečí a komunikací s ornou půdou.
V dohledové, ale nikoliv blízké vzdálenosti směrem k Novým Sedlicům se nacházejí
rozsáhlejší lesní porosty.
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c) voda
Pro krajinný ráz znamená povrchová voda jako vodoteč, rybník nebo nádrž významný
prvek, který se podílí na krajinném rázu. V předmětné lokalitě je vizuální vjem vodotečí a
vodních ploch malý, nacházejí se zde menší vodoteče (Sedlinka, Hoštata), ve větší
vzdálenosti pak řeka Opava a rozlohou významná vodní nádrž Sedlinka, avšak mimo
pohledovou souvislost lokality.
d) významné krajinné prvky
V katastru městské části Suché Lazce se nachází jeden významný krajinný prvek
registrovaný podle zákona č. 117/1992 Sb. – chráněný přírodní výtvor Dub letní.
Nejbližším plošným chráněným územím je Přírodní park Moravice, jehož hranice u
Raduně je vzdálena vzdušnou čarou asi 2,5 km.
e) morfologie
Lokalita výstavby se nachází v mírně zvlněné pahorkatině.
Sídelní struktura oblasti krajinného rázu je víceméně jednotná, vesnického typu.
Pohledovou dominantou území je v současné době stávající skladový objekt 1. etapy COS
a vzdálenější objekty Kylešovské zemědělské a.s.
Harmonické měřítko oblasti krajinného rázu je jednotné a úměrné.

C.2.6. Základní charakteristiky dalších aspektů životního a přírodního prostředí
Charakter osídlení, obyvatelstvo
Geografická poloha, širší územní vztahy, rozvojové předpoklady.
Městská část Suché Lazce leží přibližně 7 km od Opavy směrem k Ostravě. Obec má
dostatečné dopravní napojení na oba směry, Ostravu i Opavu, páteřní komunikací oblasti
je silnice I/11 s vysokou intenzitou průjezdů vozidel. Na tuto komunikaci je odbočkou po
silnici III.třídy předmětná plocha napojena.
Katastr Suchých Lazců má rozlohu 447,81 ha z toho je 306,63 ha orné půdy, 19,67 ha
lesů a 58,25 ha zastavěné plochy. Nadmořská výška obce je kolem 245 m n. m.
Nejvyšším bodem Suchých Lazců je vrcholek Strážnice s nadmořskou výškou 364 m n.
m. Terén lze charakterizovat jako pahorkatinu. Vlastní obec leží na severním svahu a
východním svahu kopce Strážnice. Na vlastním kopci Strážnice se v minulosti těžil
kámen, který se upotřebil především v obci samotné.
Mezi zajímavé objekty Suchých Lazců patří především Kaple Andělů Strážných
("kostel"), Obecní úřad ("výbor" - v minulosti zde byla škola), Kulturní dům ("kulturák" v minulosti zde byl konzum Budoucnost), Základní a mateřská škola, Vodojem (původní
zdroj vody), Moštárna (místo původní hasičské zbrojnice), Zájezdový hostinec pana
Věntuse (Věntusovec), Hasičská zbrojnice ("hasičárna"), Obchod se míšeným zbožím
(známý spíše jako "Jednota"), Kaplička Svatého Jana Nepomuckého, Obecní kašna s
parčíkem, Obecní fotbalové hřiště (s tréninkovou dráhou a zázemím pro SDH) a Rodný
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dům Frana Směji s pamětní deskou (parcelní číslo 84, č.p. 101). Dalším výrazným
objektem je retenční nádrž Sedlinka (známa spíše jako "Přehrada"), Střelnice na Strážnici
(bývalý místní lom), Zvonička na Přerovci u pana J. Adamčíka (zvonice existuje od roku
1829), Pustý hrad Přerovec ("Zamčisko"- ten je již mimo moderní katastr Suchých Lazců,
avšak je velmi blízko obci) a Obecní hřbitov.
Zdroj: webové stránky městské části Suché Lazce
Terén území je pahorkatinný.
Hmotný majetek
V území dotčeném záměrem se nenachází hmotný majetek, který by mohl být
realizací záměru dotčen.

C.3. Celkové zhodnocení stavu životního prostředí v dotčeném území z hlediska
jeho únosného zatížení a předpoklad jeho pravděpodobného vývoje v případě
neprovedení záměru, je-li možné jej na základě dostupných informací o životním
prostředí a vědeckých poznatků posoudit
Z hlediska hodnocení kvality životního prostředí v území je třeba konstatovat, že se
jedná po stránce kvality životního prostředí o území jednoznačně antropogenně ovlivněné,
a to jak z hlediska intenzivní zemědělské výroby, tak z hlediska vysoce zatížených
komunikačních systémů a v současné době i z hlediska dopravního zatížení. Stejně jako
na většině území Moravskoslezského kraje jsou i zde překračovány zejména 24hodinové
imisní koncentrace PM10 a koncentrace benzo(a)pyrenu.
Území nespadá do ploch, v nichž je únosné zatížení životního prostředí překročeno,
s výjimkou kvality ovzduší, kde jsou překračovány imisní limity pro benzo(a)pyren a
PM10 denní. V dotčené lokalitě se nenacházejí žádné evidované staré ekologické zátěže.
Lokalita výstavby se nenachází v žádném zvláště chráněném území ani lokalitě
vymezené v rámci NATURA 2000 či jiném území významném z hlediska ochrany
přírody, neleží v záplavovém území, v sesuvném ani v poddolovaném území ani v jejich
těsné blízkosti.
Prvky ÚSES jsou situovány mimo předmětnou lokalitu. Lokalita výstavby má nízký
stupeň ekologické stability (1 – orná půda), následně po výstavbě 0 – zastavěné plochy.
V případě nerealizace záměru by nedošlo k žádnému vývoji zatížení území,
pozitivnímu ani negativnímu. Nedošlo by k odnětí půdy ze ZPF a jejímu zastavění, a tedy
k mírnému zrychlení odtoku vody z území. Dále by nedošlo ke výše popsanému zvýšení
intenzity dopravy v lokalitě a s tím souvisejícímu nepatrnému příspěvku k hlukové a
imisní zátěži dvou rodinných domů. Ovšem v rámci širšího území ani v případě realizace
záměru se situace významně nezmění, protože oznamovatel sám neprodukuje zboží, které
musí být někde uskladněno a po uskladnění dopraveno k odběratelům. V případě
nerealizace záměru by došlo k využívání nebo i k výstavbě skladovacích prostor v jiné
lokalitě a doprava spojená s provozem takového objektu by byla obdobná, jako je tomu
v případě záměru, pouze přesunutá do jiné části regionu.
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ČÁST D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ
VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
D.I.

Charakteristika a hodnocení velikosti a významnosti předpokládaných
přímých, nepřímých, sekundárních, kumulativních, přeshraničních,
krátkodobých, střednědobých, dlouhodobých, trvalých i dočasných,
pozitivních i negativních vlivů záměru, které vyplývají z výstavby a
existence záměru (včetně případných demoličních prací nezbytných pro jeho
realizaci), použitých technologií a látek, emisí znečišťujících látek a nakládání s
odpady, kumulace záměru s jinými stávajícími nebo povolenými záměry (s
přihlédnutím k aktuálnímu stavu území chráněných podle zákona o ochraně
přírody a krajiny a využívání přírodních zdrojů s ohledem na jejich udržitelnou
dostupnost) se zohledněním požadavků jiných právních předpisů na ochranu
životního prostředí

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Odhad zdravotních rizik na obyvatelstvo je možné provést z identifikace rizika,
vyhodnocení relací mezi dávkami a účinky jednotlivých škodlivých účinků, odhadu
expozice a následné kvalitativní i kvantitativní charakterizace rizika.
Obecně k hodnocení zdravotních rizik
Hodnocení rizika se zabývá identifikací rizika, kvalitativní i kvantitativní
charakterizací rizika, tj. komparací rizika. Hodnocení rizika je jedním ze základních
vstupů do procesu řízení rizika a má za úkol vést k navržení a přijetí takových opatření,
která by snížila riziko na únosnou míru.
Cílem hodnocení zdravotních rizik je obecně poskytnutí hlubší informace o možném
vlivu nepříznivých dopadů na zdraví a pohodu obyvatel, nežli je možné pouhým
srovnáním intenzit jejich výskytu s limitními hodnotami danými platnými předpisy.
Limitní hodnoty obvykle představují kompromis mezi snahou o ochranu zdraví a
dosažitelnou realitou a nemusí zaručovat úplnou ochranu zdraví a zachování pobytové
obyvatelstva.
Hodnocení má dále za úkol zvážit možnost synergického působení škodlivin, u nichž
v jednotlivých případech nemusí dojít k překračování limitních hodnot, avšak při jejich
souběhu může docházet k poškození zdraví obyvatelstva. Hodnocení je nutno použít i pro
negativní účinky, jejich zákonné limitní hodnoty nejsou legislativou dány.
Hodnocení zdravotních rizik se provádí ve čtyřech základních krocích :
a) identifikace nebezpečnosti, při které se zjišťuje, zda a za jakých podmínek daná
látka nebo efekt může nepříznivě ovlivnit lidské zdraví. Zdrojem informací jsou
toxikologické databáze a odborná literatura, obsahující výsledky epidemiologických studií
a pozorování u lidí, experimentů na pokusných zvířatech nebo laboratorních testů.
Ing. Pavla Žídková
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b) charakterizace nebezpečnosti, která má objasnit kvantitativní vztah mezi dávkou
dané škodliviny a mírou jejího účinku, čímž je dán odhad míry rizika. Zde se rozlišují
látky s účinkem prahovým (tedy takové, které svůj negativní účinek projevují až po
dosažení určité míry vnosu do prostředí) a látky s účinkem bezprahovým (takové, u nichž
neexistuje limitní hodnota, pod níž je účinek látky neškodný, např. benzen).
c) hodnocení expozice, při němž se sestavuje model ukazující, jakými cestami a
v jaké intenzitě a množství je obyvatelstvo vystaveno danému škodlivému efektu, a to jak
v míře průměrné, tak v případech maximální expozice nebo expozice zvláště citlivých
skupin osob.
d) charakterizace rizika, sloužící ke kvantitativnímu vyjádření míry skutečného
konkrétního zdravotního rizika za dané situace, která může sloužit jako podklad pro
rozhodování o opatřeních.
Vlivy sociální a ekonomické
Záměr bude mít pozitivní vliv v sociálně ekonomické oblasti. V lokalitě bude po
dokončení 3. etapy výstavby COS, která je předmětem této dokumentace, zaměstnáno
celkem až 100 osob. S realizací záměru úzce souvisí i pokračování výroby v podniku
TEVA, který bude v předmětné lokalitě skladovat své výrobky a vstupní materiály, stejně
jako některé další opavské podniky.
Vlivy na zdraví obyvatelstva ze znečištění ovzduší
Tento oddíl souvisí s oddílem D.I.2, kde bude uveden podrobnější komentář
k výsledkům rozptylové studie.
Rozptylová studie hodnotila zejména změny imisních charakteristik daných změnou
intenzity dopravy v území, jednak vznik nového spalovacího zdroje a zdroje těkavých
organických látek – čerpací stanice nafty. Umístění COS vůči obytné zástavbě je patrné
z následujícího obrázku:

Pro sledované škodliviny platí následující imisní limity:
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Imisní limity – ochrana zdraví lidí
Znečišťující
látka

Doba průměrování

Imisní limit

Maximální počet
překročení

Oxid dusičitý

1 hodina

200 µg/m3

18

Oxid dusičitý

1 kalendářní rok

40 µg/m3

-

Oxid uhelnatý

Maximální denní
osmihodinový průměr

10 mg/m3

-

Částice PM10

24 hodin

50 µg/m3

35

Částice PM10

1 kalendářní rok

40 µg/m3

-

Částice PM2,5

1 kalendářní rok

25 µg/m3

-

Benzen

1 kalendářní rok

5 µg/m3

-

Benzo[a]pyren

1 kalendářní rok

1 ng/m3

-

Pro výpočet matematického modelu rozptylu škodlivin v lokalitě bylo zvoleno 1 178
referenčních bodů v pravidelné síti 1850 x 1500 m s krokem 50 m, ve kterých byl
proveden výpočet doplňkové imisní zátěže. Ze sítě referenčních bodů byly následně
vyloučeny body ležící na posuzovaných komunikacích, podél těchto komunikací bylo
umístěno dalších 314 referenčních bodů. Pro hodnocení vlivu na obyvatelstvo byly
zvoleny 3 referenční body reprezentující lokality pravděpodobně ovlivněné záměrem.
Vypočtené hodnoty ve vybraných referenčních bodech
V následujících tabulkách jsou uvedeny hodnoty koncentrací, vypočtené ve
vybraných referenčních bodech, a to u obydlených objektů v blízkosti plánovaného
záměru a u komunikací dotčených dopravou související se záměrem.
Umístění referenčních bodů (profilů) je znázorněno na následujícím obrázku:
Popis referenčních bodů:

Profil
1
2
3
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Vybrané profily

2

3

1

Vypočtené hodnoty krátkodobých imisních příspěvků

Číslo
profilu

Příspěvek maximální
hodinové koncentrace NO2
g/m3]

Maximální denní 8hodinový
průměr koncentrací CO
g/m3]

Maximální příspěvek denní
koncentrace PM10
g/m3]

(IL: 200 g/m3)

(IL: 10 000 g/m3)

(IL: 50 g/m3)

Současný
stav

Výhled

Změna

Současný
stav

Výhled

Změna

Současný
stav

Výhled

Změna

1

3,80

3,84

0,04

32,3

32,6

0,3

7,20

7,59

0,39

2

6,17

6,20

0,03

50,3

50,5

0,2

9,12

9,21

0,09

3

1,81

1,85

0,04

13,1

13,4

0,3

3,10

3,67

0,57

IL ... imisní limit

Ing. Pavla Žídková

COS Suché Lazce 3. etapa
dokumentace dle zák. č. 100/2001 Sb.

48
Vypočtené hodnoty ročních imisních příspěvků
Příspěvek průměrné roční koncentrace
NO2
g/m3]
(IL: 40 g/m3)

Číslo
profilu

PM10
g/m3]
(IL: 40 g/m3)

PM2.5
g/m3]
(LV: 25 g/m3)

Současný
stav

Výhled

Změna

Současný
stav

Výhled

Změna

Současný
stav

Výhled

Změna

1

0,298

0,311

0,013

1,64

1,90

0,26

0,526

0,598

0,072

2

0,598

0,607

0,009

1,24

1,39

0,15

0,567

0,608

0,041

3

0,090

0,092

0,002

0,19

0,21

0,02

0,079

0,085

0,006

IL ... imisní limit
Vypočtené hodnoty ročních imisních příspěvků
Příspěvek průměrné roční koncentrace
Benzen
g/m3]
(IL: 5 g/m3)

Číslo
profilu

Benzo[a]pyren
ng/m3]
(IL: 1 ng/m3)

Současný stav

Výhled

Změna

Současný stav

Výhled

Změna

1

0,0303

0,0310

0,0007

0,0493

0,0531

0,0038

2

0,0674

0,0679

0,0005

0,0811

0,0832

0,0021

3

0,0083

0,0083

0

0,0104

0,0107

0,0003

IL ... imisní limit
Provozem areálu se neočekává významné zvýšení imisní zátěže u znečišťujících látek,
které mají stanoven imisní limit, celkové navýšení dopravy lze předpokládat minimální,
instalovaný příkon spalovacích zdrojů je velmi nízký. Vypočtené příspěvky imisních
koncentrací jsou u těchto látek vůči stávajícímu imisnímu pozadí a imisním limitům velmi
nízké a celková imisní situace se měřitelně neprojeví.
Do výpočtu studie je také zahrnuta předpokládaná doprava vyvolaná provozem
pískovny ve Štítině. Celkové navýšení dopravy záměrem však činí méně než 1 %
stávajícího stavu, změna imisí z vyvolané dopravy tedy nebude prakticky hodnotitelná.
Hodnoty průměrných denních koncentrací vyjadřují maximální možnou imisní zátěž
příslušného referenčního bodu, vypočtené hodnoty denních koncentrací mají význam
maximálních průměrných denních koncentrací, pokud by podmínky, za kterých mohou
nastat, trvaly celý den. Proto lze hodnotit vypočtené hodnoty denních koncentrací jako
velmi nadsazené a prakticky nedosažitelné. Pravděpodobnou imisní zátěž lokality
z daného zdroje znečištění popisují spíše průměrné roční koncentrace znečišťujících látek.
Jak vyplývá z výpočtu rozptylové studie, jsou imisní příspěvky natolik nízké, že
nemohou sledovatelným způsob přispět k negativnímu ovlivnění veřejného zdraví.
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Vlivy hlukové zátěže na zdraví obyvatelstva
Tento oddíl souvisí s oddílem D.I.3, kde bude rozbor hlukových vlivů proveden a
komentován podrobněji.
V minulých letech byl již hluk počítán a měřen v dané lokalitě ve čtyřech bodech (č.
1-4) na fasádách RD z důvodu dopravy na přilehlých silnicích.
Proto z důvodů porovnání a sledování v čase jsou i nyní zvoleny pro výpočet stejné
body se stejným číslováním jako v předchozích studiích a měřeních, rozšířeně ještě o bod
č.5 na blízkém RD podél silnice I/11.
Bod č.1 - je umístěn na RD č.p. 165, ve výšce 3m
Bod č.2 - je umístěn na RD č.p. 141, ve výšce 3m
Bod č.3 - je umístěn na RD č.p. 130, ve výšce 4m
Bod č.4 - je umístěn na RD č.p. 140, ve výšce 2m a 5m
Bod č.5 - je umístěn na RD č.p. 223, ve výšce 3m
Z údajů výpočtu hlukové studie (viz příloha dokumentace) je zřejmé, že po realizaci
výstavby záměru dojde ke zcela zanedbatelnému navýšení hlukové zátěže.
Aby bylo možné srovnání vypočtených emisí hluku ve stejných bodech je areál COS
posouzen ve čtyřech variantách v cílovém roce 2019, následně byla ještě nad rámec
hlukové studie pro kontrolu zvážena možnost hlukového ovlivnění okolí v noci provozem
klimatizačních jednotek.
Varianta 1
Do výpočtu v této variantě je zahrnut pouze provoz na silnicích I/11 a III/4663 v
intenzitách podle sčítání ŘSD 2016 přepočtený na 2019 a také budoucí doprava
štěrkopísků ve Štítině podle Hlukové studie 2012.
Varianta 2
Do výpočtu v této variantě je zahrnut provoz na silnicích I/11 a III/4663 v intenzitách
podle sčítání ŘSD 2016 přepočtený na 2019, budoucí doprava štěrkopísků ve Štítině podle
Hlukové studie 2012 a provoz stávajícího realizovaného střediska RKL - COS 1. a 2.
etapa. v roce 2019.
Varianta 3
Do výpočtu v této variantě je zahrnut provoz na silnicích I/11 a III/4663 v intenzitách
podle sčítání ŘSD 2016 přepočtený na 2019, budoucí doprava štěrkopísků ve Štítině podle
Hlukové studie 2012, provoz stávajícího realizovaného střediska RKL - COS 1. a 2. etapa
a provoz plánované výstavby COS 3. etapa, včetně dopravní obsluhy v roce 2019.
Varianta 4
Do výpočtu v této variantě je zahrnut provoz stávajícího realizovaného střediska RKL
- COS 1. a 2. etapa a provoz plánované výstavby COS 3. etapa, včetně dopravní obsluhy v
roce 2019.
V následujícím výpočtu jsou jednotlivé varianty zobrazeny v grafické příloze na konci
textu, která obsahuje vždy hlukové emisní pole šířící se od všech zdrojů s barevným
rozlišením izofon. Dále jsou znázorněny pozemní objekty, komunikace, parkoviště.
Ing. Pavla Žídková
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Výsledné hodnoty dopadajícího hluku na fasády RD v kontrolních bodech jsou
uspořádány do následujících přehledných tabulek podle variant:
Varianta 1 - den

TABULKA BODŮ VÝPOČTU
LAeq (dB)
č.
bodu

výška
(m)

123445-

3
3
4
2
5
3

souřadnice

168,9
169,7
297,5
322,4
322,4
151,2

201,2
212,5
328,1
325,2
325,2
173,2

doprava průmysl součet nejistota

64,0
60,9
53,7
51,9
53,3
58,0

63,9
60,8
53,7
51,9
53,3
56,5

+2
+2
+2
+2
+2
+2

Celkem

66,0
62,9
55,7
53,9
55,3
60,0

Varianta 1 - noc

TABULKA BODŮ VÝPOČTU
LAeq (dB)
č.
bodu

výška
(m)

123445-

3
3
4
2
5
3

souřadnice

168,9
169,7
297,5
322,4
322,4
151,2

201,2
212,5
328,1
325,2
325,2
173,2

doprava průmysl součet nejistota

56,6
53,5
46,5
44,2
45,6
49,2

56,6
53,5
46,5
44,2
45,6
49,2

+2
+2
+2
+2
+2
+2

Celkem

58,6
55,5
48,5
46,2
47,6
51,2

Varianta 2 - den

TABULKA BODŮ VÝPOČTU
LAeq (dB)
č.
bodu

výška
(m)

123445-

3
3
4
2
5
3

souřadnice

168,9
169,7
297,5
322,4
322,4
151,2

201,2
212,5
328,1
325,2
325,2
173,2

doprava průmysl součet nejistota

64,0
61,2
54,3
53,1
54,5
58,7

12,8
12,8
23,9
25
25,5
12,4

64,0
61,2
54,3
53,1
54,5
58,7

+2
+2
+2
+2
+2
+2

Celkem

66,0
63,2
56,3
55,1
56,5
60,7

Varianta 3 - den

TABULKA BODŮ VÝPOČTU
LAeq (dB)
č.
bodu

výška
(m)

12344-

3
3
4
2
5
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souřadnice

168,9
169,7
297,5
322,4
322,4

201,2
212,5
328,1
325,2
325,2

doprava průmysl součet nejistota

64,0
61,0
54,5
53,3
54,7

19,2
20,7
24,4
25,1
25,7

64,0
61,0
54,5
53,3
54,7

+2
+2
+2
+2
+2

Celkem

66,0
63,0
56,5
55,3
56,7
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5-

3

151,2 173,2

58,7

12,6

58,7

+2

60,7

Varianta 4 - den

TABULKA BODŮ VÝPOČTU
LAeq (dB)
č.
bodu

výška
(m)

souřadnice

doprava průmysl součet nejistota

Celkem

13
168,9 201,2 32,7
19,2
32,8
+2
34,8
23
169,7 212,5 32,2
20,7
32,5
+2
34,5
34
297,5 328,1 35,3
24,4
35,7
+2
37,7
42
322,4 325,2 36,0
25,1
36,4
+2
38,4
45
322,4 325,2 37,8
25,7
38,1
+2
40,1
53
151,2 173,2 27,2
12,5
27,3
+2
29,3
Znaménko „-“ za číslem bodu znamená, že vypočtená hodnota je bez vlivu odrazu hluku podle
„Metodického návodu pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb“,
který vydalo dne 1.11.2010 Ministerstvo zdravotnictví - Hlavní hygienik České republiky.
Dokument požaduje v případě hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb použít jako
hodnotící veličinu hladinu akustického tlaku zvuku dopadajícího na fasádu posuzované stavby.
Srovnání hluku variant 1 až 4 - den

TABULKA BODŮ VÝPOČTU
Varianta Varianta Varianta Varianta hluk. St. měření měření
2013 2013*) 2008
1
2
3
4
č.
bodu

výška
(m)

Laeq(dB)

Laeq(dB)

Laeq(dB)

Laeq(dB)

66,0
63,0
56,5
55,3
56,7
60,7

34,8
34,5
37,7
38,4
40,1
29,3

13
66,0
66,0
23
62,9
63,2
34
55,7
56,3
42
53,9
55,1
45
55,3
56,5
53
60,0
60,7
*) měření je 2m před fasádou RD

Laeq(dB) Laeq(dB) Laeq(dB)

68,7
65,5
59,7
59,2
59,8
-

64,3
60,3
62,0
-

64,0
61,2
63,2
-

Srovnání nočního hluku varianty 1 s Hlukovou studii z roku 2013

TABULKA BODŮ VÝPOČTU
Varianta Varianta Varianta Varianta
1
2
3
4
č.
bodu

výška
(m)

Laeq(dB)

Laeq(dB)

Laeq(dB)

Laeq(dB)

123445-

3
3
4
2
5
3

58,7
55,6
48,5
46,2
48,5
51,3

-

-

-

Ing. Pavla Žídková

hluk.
St.
2013

měření měření
2013

2008

Laeq(dB) Laeq(dB) Laeq(dB)

61,4
58,2
54,4
54,8
55,0
-

-

-
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Rozdíl dopadajícího hluku před a po výstavbě COS 3. etapa

č. bodu

výška (m)

Laeq(dB)

Laeq(dB)

Laeq(dB)

Výsledek
dopadajícího
hluku

123445-

3
3
4
2
5
3

66,0
63,2
56,3
55,1
56,5
60,7

66,0
63,2
56,5
55,3
56,7
60,7

0,0
0,0
+0,2
+0,2
+0,2
0,0

stejný
stejný
vyšší
vyšší
vyšší
stejný

Varianta
2

Varianta
3

Varianta
3-2=

Nad rámec hlukové studie byl vypočten hluk z provozu vzduchotechnických jednotek, které
jsou jako jediný stacionární zdroj v provozu i v nočních hodinách. Přírůstek hluku ve
zvolených referenčních bodech je v takovém případě nulový:
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Jak vyplývá z výpočtů hlukové studie, dojde v území k navýšení hladiny hluku vlivem
realizace záměru maximálně o 0,2 dB v denní době. Tato hodnota je zcela pod hranicí
rozpoznatelnosti sluchem a pod úrovní chyby výpočtu, a nemůže mít jakýkoliv negativní
vliv na veřejné zdraví. Ve vypočtených hodnotách jsou započteny kumulativní vlivy
záměrů vnášejících do území dopravní zatížení.
Vlivy záměru na veřejné zdraví jsou klasifikovány jako nevýznamné, trvalé, vratné.
D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima (např. povaha a množství emisí znečisťujících látek a
skleníkových plynů, zranitelnost záměru vůči změně klimatu)
Vlivy na ovzduší a klima byly již částečně zhodnoceny v předchozím oddílu. Na
tomto místě budou uvedeny a komentovány vypočtené imisní koncentrace jednotlivých
škodlivin. V celém rozsahu včetně zákresu izolinií je rozptylová studie zařazena
v přílohách dokumentace.
Provozem areálu se neočekává významné zvýšení imisní zátěže u znečišťujících látek,
které mají stanoven imisní limit, celkové navýšení dopravy lze předpokládat minimální,
instalovaný příkon spalovacích zdrojů je velmi nízký. Vypočtené příspěvky imisních
koncentrací jsou u těchto látek vůči stávajícímu imisnímu pozadí a imisním limitům velmi
nízké a celková imisní situace se měřitelně neprojeví.
Do výpočtu studie je také zahrnuta předpokládaná doprava vyvolaná provozem
pískovny ve Štítině. Celkové navýšení dopravy záměrem však činí méně než 1 %
stávajícího stavu, změna imisí z vyvolané dopravy tedy nebude prakticky hodnotitelná.
Hodnoty průměrných denních koncentrací vyjadřují maximální možnou imisní zátěž
příslušného referenčního bodu, vypočtené hodnoty denních koncentrací mají význam
Ing. Pavla Žídková
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maximálních průměrných denních koncentrací, pokud by podmínky, za kterých mohou
nastat, trvaly celý den. Proto lze hodnotit vypočtené hodnoty denních koncentrací jako
velmi nadsazené a prakticky nedosažitelné. Pravděpodobnou imisní zátěž lokality
z daného zdroje znečištění popisují spíše průměrné roční koncentrace znečišťujících látek.
Imise PM10 a PM2,5
Teoretický příspěvek imisí PM10 je dán započtením sekundární prašnosti, která vzniká
při pojezdu vozidel na komunikacích. Maximální denní příspěvek imisí PM10 byl
vypočten 12,8 g/m3, tj. 23,8 % hodnoty imisního limitu (50 g/m3). Nárůst maxima proti
nulové variantě je 0,9 g/m3. V porovnávaných profilech v blízkosti okolní zástavby byly
vypočteny příspěvky od cca 3,67 do 9,21 g/m3, přičemž nárůst proti nulové variantě je
nejvýše 0,57 g/m3 západně od záměru (zde jsou ovšem vypočteny nejnižší příspěvky:
3,67 g/m3). Těchto výše uvedených maximálních hodnot však bude dosaženo pouze
výjimečně (řádově jednotky dnů za rok), a to za suchého počasí za krajně nepříznivých
rozptylových podmínek.
Nejvyšší vypočtený příspěvek průměrných ročních koncentrací PM10 je 2,38 g/m3,
toto maximum je vypočteno na komunikacích uvnitř průmyslové zóny. Nárůst maxima
proti nulové variantě je 0,37 g/m3. V porovnávaných profilech mimo areál byly
vypočteny příspěvky ročních koncentrací do 1,9 g/m3 (nárůst nejvýše 0,26 g/m3, tj. do
cca 0,7 % limitu).
Nejvyšší vypočtený příspěvek průměrných ročních koncentrací PM2,5 je 0,815 g/m3,
nárůst maxima proti nulové variantě je 0,052 g/m3 (0,2 % limitu). V porovnávaných
profilech mimo zónu byly vypočteny příspěvky ročních koncentrací do 0,608 g/m3,
nárůst proti současnému stavu je nejvýše 0,072 g/m3. Jedná se o minimální přírůstek nižší, než 0,3 % limitu (25 g/m3).
V lokalitě mohou být v současné době překračovány imisní limity pro částice PM10
(24hodinový průměr), u PM2,5 je pětiletý průměr na úrovní limitu. Vliv posuzované
dopravy zdroje na imisní zátěž PM10 a PM2,5 v lokalitě lze hodnotit jako velmi nízký,
provozem záměru nebude měřitelně ovlivněna imisní situace posuzované lokality.
Imise NO2
Maximální příspěvek hodinových koncentrací NO2 byl vypočten 8,07 g/m3, tj. cca
4 % hodnoty imisního limitu. Nárůst maxima proti nulové variantě je 0,04 g/m3. Při
stávajícím imisním pozadí je tento příspěvek zcela akceptovatelný. Ve vybraných
profilech bylo maximum imisí oxidů dusíku vypočteno cca 6,2 g/m3, přičemž nárůst je
do 0,04 g/m3, tj. do 0,02 % limitu.
Maximální příspěvek průměrných ročních koncentrací NO2 činí v celé posuzované
lokalitě 0,66 g/m3 (nárůst 0,011 g/m3), ve vybraných profilech pak byly vypočteny
příspěvky do 0,607 g/m3. Změna ročních příspěvků NO2 je nejvýše 0,013 g/m3, jedná
se o setiny procenta hodnoty imisního limitu (40 g/m3).
Navýšení krátkodobých i ročních koncentrací NO2 tedy bude minimální, bez
znatelného vlivu na imisní situaci lokality. Pokud uvažujeme se současným imisním
pozadím NO2 cca 16 g/m3, nedojde k překročení imisních limitů pro hodinové
koncentrace NO2 (limit 200 g/m3) ani pro roční koncentrace (40 g/m3).
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Imise CO
U oxidu uhelnatého je maximální vypočtená hodnota imisních příspěvků 61,6 g/m3
(při imisním limitu 10 000 g/m3).
Příspěvky osmihodinových koncentrací u vybrané blízké zástavby byly vypočteny do
cca 50 g/m3.
Vypočtené imisní příspěvky jsou velmi nízké a při uvažovaném imisním pozadí cca
500 g/m3 (roční průměr) tedy nebude překročen imisní limit pro CO (10 000 g/m3).
Imise benzenu
Maximální příspěvek průměrné roční koncentrace benzenu byl vypočten 0,0734
g/m3 (nárůst proti současnému stavu je 0,0006 g/m3, méně než 0,02 % imisního limitu 5
g/m3).
Ve vybraných profilech pak byly vypočteny příspěvky do 0,0679 g/m3. Změna
ročních příspěvků benzenu je zde nejvýše 0,0007 g/m3.
Při uvažovaném imisním pozadí cca 1,9 g/m3 bude výsledná roční koncentrace
benzenu v posuzované lokalitě prakticky stejná, záměr vůbec neovlivní situaci z hlediska
imisí benzenu.
Imise benzo[a]pyrenu
Maximální příspěvek průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu (BaP) byl vypočten
0,0976 ng/m3, tj. 9,8 % limitu, ovšem přímo u příjezdové komunikace k posuzovanému
areálu. Nárůst maxima proti současnému stavu je 0,0031 g/m3, cca 0,3 % imisního limitu
1 ng/m3.
V porovnávaných profilech u blízké zástavby byly vypočteny imisní příspěvky BaP
do 0,0832 ng/m3, maximální nárůst je 0,0038 ng/m3, tj. do 0,4 % limitu.
Stejně jako u částic PM10 a PM2,5 je započten vliv sekundární prašnosti z povrchu
vozovek (BaP je obsažen v prachových částicích). Vliv sekundární prašnosti je na
vypočtených příspěvcích dominantní, což je zřejmé z emisních faktorů pro jednotlivé
úseky dopravy.
Při uvažovaném průměrném imisním pozadí kolem 2,4 ng/m3 jsou vypočtené imise
zcela minimální, provoz tohoto záměru prakticky neovlivní imisní situaci.
Jak vyplývá z výpočtů rozptylové studie, jsou imisní příspěvky záměru velmi nízké až
zanedbatelné, a u žádné z imisních škodlivin nejen nezpůsobí samy o sobě překročení
limitní imisní koncentrace, ale ani sledovatelné zhoršení imisní koncentrace v řešeném
území.
Vliv záměru na ovzduší bude zanedbatelný, trvalý, vratný.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
(např. vibrace, záření, vznik rušivých vlivů)
Jak již bylo řečeno, pro hodnocení změn hlukové zátěže byla zpracována hluková
studie, která hodnotí hlukovou zátěž před a po realizaci záměru v jeho nejbližším a tedy
nejvíce zatíženém okolí.
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V hlukové studii byla vyhodnocená hluková situace v cílovém roce 2019 od provozu
na obou přilehlých komunikacích I/11 a III/4663, budoucí provoz z těžby štěrků ve Štítině
a dále provoz stávající 1. a 2. etapy COS a vlivy spojené s výstavbou nové 3. etapy COS.
Z podkladů ŘSD je patrné, že na silnici I/11 byly 24-hodinové intenzity dopravy v
letech
r. 2005 - 15379 vozidel
r. 2010 - 16111 vozidel
r. 2016 - 15365 vozidel
a na silnici III/4663 byly 24-hodinové intenzity dopravy v letech
r. 2005 - 1067 vozidel
r. 2010 - 1550 vozidel
r. 2016 - 708 vozidel
Z toho vyplývá, že počet vozidel poklesl, což má vliv i na hodnocené domy.
Hluková situace (varianta 1 a 4) v roce 2019 bude dosahovat emise hluku při provozu
na silnici I/11, bez areálu COS, ve výpočtových bodech hodnot - bod 1...66,0dB, bod
2...62,9dB, bod 5...60,0dB, v denní době. (Hodnoty v těchto bodech nebyly v minulosti
kontrolovány žádným měřením v souvislosti s výstavbou COS). Ve dvou bodech je
překračován hygienický limit pro silnice I. a II. třídy 60dB ve dne. Není však překročen
hygienický limit 70dB v denní době pro hluk z dopravy na hlavních pozemních
komunikacích při uplatnění korekce na starou hlukovou zátěž. Lze říci, že hluková situace
kolem I/11 je již trvale nadlimitní.
Vliv celkového provozu COS po dostavbě i poslední 3. etapy bude mít v bodech 1, 2,
5 žádný imisní přírůstek hluku z tabulky 6 hlukové studie:
v bodě 1 = 66,0 + 34,8 = 66,0dB
v bodě 2 = 62,9 + 34,5 = 62,9dB
v bodě 5 = 60,0 + 29,3 = 60,0dB
Výstavbou 3. etapy COS se v posuzovaných bodech podél silnice I/11 stávající hluk
sledovatelným způsobem nezvýší a ani nedojde k ovlivnění hlukové situace v těchto
bodech.
podle Lcelk=10*logƩ10Li/10

Hluková situace (varianta 2 a 3) v roce 2019 bude dosahovat emise hluku při provozu
na silnici III/4663 po dostavbě celého areálu COS ve výpočtových bodech hodnot - bod
3...56,5dB, bod 4,2m...55,3dB, bod 4,5m...56,7dB, v denní době, viz tabulka 6. Hodnoty v
těchto bodech byly změřeny v roce 2013 (2m před fasádou) po výstavbě 1. a 2. etapy COS
v hodnotách - bod 3...64,3dB, bod 4,2m...60,3dB, bod 4,5m...62,0dB, viz tabulka 6.
Pro zjištění vlivu 3. etapy na body 3 a 4 je proveden rozdíl hladin hluku v těchto
bodech jako
Varianta 3 mínus varianta 2
rozdíl v bodě 3 = 56,5-56,3 = + 0,2 dB
v bodě 4,2m = 55,3-55,1 = + 0,2 dB
v bodě 4,5m = 56,7-56,5 = + 0,2 dB
Výstavbou 3. etapy COS v posuzovaných bodech podél silnice III/4663 dojde ke
zvýšení stávajícího hluku o +0,2 dB. Tento vypočtený nárůst v bodech podél silnice
III/4663 je nevýznamný a je pod hranicí rozpoznatelnosti sluchem.
Ing. Pavla Žídková

COS Suché Lazce 3. etapa
dokumentace dle zák. č. 100/2001 Sb.

57

Vypočtené hodnoty jsou stále nižší než hodnoty naměřené v 2008 i po odečtení 2dB
pro odraz od fasády.
Výpočet hluku na této silnici i výsledky měření ukazují, že hodnoty imisí hluku v
bodech 3 a 4 jsou dlouhodobě nadlimitní a výstavbou 3. etapy COS se již nezvýší. Vliv
dopadu hluku v bodech 3 a 4 je dán významně proměnnou intenzitou dopravy na silnici
III/4663 podle sčítání ŘSD.
Hluk ze stavební činnosti LAeq,S v čase 7 až 21 hodin je limitován hodnotou podle
přílohy části "B" NV č. 272/2011 Sb. hodnotou 65 dB, která nesmí být překročená v
kontrolních výpočtových bodech. Hluk ve výpočtových bodech bude dosahovat
v bodě 1..............43 dB
v bodě 2..............42,8 dB
v bodě 3..............30,6 dB
v bodě 4..............22,1 dB
v bodě 5..............23,9 dB
Žádná z těchto hodnot nepřekračuje limitní hodnoty LAeq,S , protože nejvyšší hodnota
hluku ze stavební činnosti je max. 43 dB v bodě 1.
Celkovým zhodnocením hlukové situace po výstavbě 3. etapy COS v cílovém roce
2019 lze říct, že uskutečnění navržené stavby vyhovuje požadavkům nařízení vlády č.
272/2011 Sb.
Na základě výsledků výpočtu hlukové studie jsou vlivy záměru na hlukovou situaci
v území považovány za zanedbatelné, trvalé, vratné.
Jiné fyzikální a biologické charakteristiky
Nejsou uváděny, takové vlivy nenastanou.
D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vliv na charakter odvodnění oblasti
Záměr bude mít málo významný vliv na charakter odvodnění oblasti. Budou
vybudovány nové zpevněné a zastavěné plochy, z nichž budou dešťové vody odváděny do
retenčních objektů a přepad z nich do kanalizační stoky a následně do řeky Opavy. Díky
retenčním objektům nedojde k významnému zrychlení odtoku vod z území.
Změny hydrologických charakteristik
Ke změnám hydrologických poměrů nedojde.
Vliv na kvalitu a kvantitu vod
Ovlivnění kvality povrchových nebo podzemních vod nad stávající rámec provozem
COS nenastane. Všechny rizikové části areálu budou dostatečně zabezpečeny konstrukcí
podlah nebo vedením dešťových vod přes odlučovač ropných látek. Záměr nevyžaduje
odběry podzemních a povrchových vod.
Záměr není součástí CHOPAV a nejsou zde situovány veřejné zdroje zásobování
vodou, které by mohly být realizací záměru ovlivněny.
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Vlivy na povrchové vody vedené přes ČOV a dále zprostředkované kanalizační
stokou a následně do řeky Opavy jsou zanedbatelné. Odpadní vody budou především
splaškového charakteru, případně se bude jednat o potenciálně znečištěné vody dešťové
z manipulačních ploch a parkoviště. Plánovaná ČOV je pro 3. etapu COS dostatečně
kapacitní. Předčisticí zařízení pro odloučení úkapů ropných látek budou typová, účinnost
čištění bude dostatečná a bude splňovat podmínky pro vypouštění do řeky Opavy.
Technologické odpadní vody nebudou produkovány.
D.I.5. Vlivy na půdu
Vliv na rozsah a způsob užívání půdy
Záměr nebude mít žádný vliv na zábor pozemků určených k plnění funkce lesa.
Záměr nebude mít vliv na zábor orné půdy nad sávající již schválený rámec. Veškeré
pozemky potřebné pro zástavbu jsou již odňaty ze ZPF, pouze zde nebyly provedeny
skrývky. Stávající způsob užívání plochy pro výstavby záměru je orná půda. Tento způsob
užívání bude nevratně změněn na využití pro vybudování skladových a manipulačních
prostor. Zábor půdy bude realizován na půdě II. a III. třídě ochrany v místě, kde je zábor
akceptován schváleným územním plánem.
Město Opava při zpracování změny územního plánu zajistilo kompenzaci záboru ve
formě vyčlenění ploch obdobné velikosti a bonity v jiné části města.
Znečištění půdy a horninového prostředí
Znečištění půdy a horninového prostředí se v souvislosti s realizací záměru
nepředpokládá. Vlivem provozu záměru nebudou za běžného provozu produkovány
škodliviny, které by mohly způsobit znečištění půdy v okolí areálu COS.
Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy
Vlivy na stabilitu a erozi půdy při realizaci záměru budou neutrální. Pozemek, který je
v současné době mírně svažitý, bude pro realizaci záměru do značné míry srovnán a
zpevněn nebo zastavěn.
D.I.6. Vlivy na přírodní zdroje
Stavba je lokalizována v seismicky neaktivním území.
Vlivy na přírodní zdroje a horninové prostředí s výjimkou již uvedeného nároku na
zábor půdy nejsou potřebné.
Vlivy záměru na přírodní zdroje jsou hodnoceny jako nulové.
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D.I.7. Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flóra a ekosystémy)
Vlivy na flóru a faunu budou zanedbatelného rozsahu a významu. Tyto vlivy jsou
dány výhradně v souvislosti se záborem ZPF (orné půdy), kde se neočekává výskyt
žádného z ohrožených druhů rostlin nebo živočichů. Zábor ZPF v uvedeném rozsahu bude
zásahem do honitby, ale k omezení pohybu běžně se vyskytující zvěře (srnec, zajíc,
případně prase divoké), nedojde, protože záměr přímo navazuje na již zastavěnou plochu a
na velkou migrační bariéru danou silnicí I/11.
a) vlivy na prvky ÚSES a na předměty ochrany soustavy Natura 2000
Záměrem nebude dotčen žádný ze stávajících prvků ÚSES, všechny se nacházejí
mimo dosah vlivů předmětného záměru. Lokality soustavy Natura 2000 rovněž do
předmětného území nezasahují ani se nenacházejí v dosahu jeho vlivů.
V širším okolí řešeného záměru se nachází ve vzdálenosti cca 9,5 km EVL Údolí
Moravice, resp. cca 12,5 km EVL Jilešovice-Děhylov. Z důvodu velké vzdálenosti těchto
lokalit od řešeného záměru je bezpředmětné uvažovat o jejich jakémkoliv přímém či
nepřímém ovlivnění realizací záměru.
Na základě výše uvedeného rozboru konstatuje zpracovatelka dokumentace, že
realizace záměru nebude znamenat přímý ani nepřímý negativní vliv na předměty
ochrany a celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. To bylo
vyloučeno i sdělením krajského úřadu, viz příloha č. 1 dokumentace.
b) vlivy na významné krajinné prvky
Významnými krajinnými prvky ze zákona jsou vodoteče a jejich nivy, vodní plochy,
mokřady, lesní porosty, samostatně stojící stromy apod. Z uvedených VKP nebude žádný
dotčen.
c) vlivy na zvláště chráněná území
Zvláště chráněná území se v lokalitě záměru nevyskytují.

Vlivy záměru na flóru, faunu, ekosystémy, Naturu 2000, zvláště chráněná území a
významné krajinné prvky budou zanedbatelného až nulového rozsahu a významu.
D.I.8. Vlivy na krajinu a její ekologické funkce
Posouzení vychází ze standardně používaného metodického přístupu autorského
kolektivu pod vedením doc. Vorla – Posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo
změny využití území na krajinný ráz, vycházející z platné legislativy, především zákona č.
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Uvedená metodika zavádí postupy, které
využívají metody používané v architektonické a krajinářské kompozici, využívá
standardizovaných kroků hodnocení a objektivizovaných, všeobecně přijímaných soudů.
Metoda posouzení vlivu navrhovaného záměru na krajinný ráz vychází z principu ochrany
takových charakteristik, znaků a hodnot krajinného rázu, které jsou výraznými atributy
přírodní a estetické kvality krajiny a z eliminace vlivů tuto kvalitu snižujících.
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V souladu s výše uvedeným metodickým pokynem a současně prováděném terénním
šetřením tvořilo vstupní krok pro klasifikaci vlivu z hlediska vlivů na krajinný ráz
vymezení dotčeného krajinného prostoru (DoKP) – území, v němž lze očekávat
bezprostřední fyzické vlivy záměru na danou lokalitu nebo území, kde se bude navržený
záměr uplatňovat vizuálně, popř. i jinak sensuálně.
Navržená novostavba je situována do plochého terénu vyšších teras toku Opavy.
Směrem k jihu terén zvolna, později rychleji stoupá, do severních směrů k toku Opavy se
snižuje. Do jižních směrů se rozkládají otevřené polohy zemědělské krajiny, jež se nad
Suchými Lazci rozšiřují i výše do svahů, kde se vyskytují exponované polohy umožňující
výhledy do široké sníženiny – Poopavské nížiny. Z těchto poloh se uplatní i navržená
novostavba skladové haly. Směrem k jihu, přes silnici I/11 rovněž navazují otevřené partie
nivní krajiny, zde však s výskytem vegetačních doprovodů železniční trati a dále k severu
podél ramen Opavy, které zamezí vizuálnímu uplatnění navržené haly dále k severu. Do
západních a východních směrů bude hranici vizuálně dotčeného území tvořit sídelní
zástavba – Komárova na západě a Suchých Lazců, Štítiny, popř. Nové Sedlice na
východě. Výraznou bariérou vizuálního projevu navržené haly do východních směrů však
bude stávající skladový objekt v areálu COS.
Zásadní metodický krok při posuzování vlivů záměru na krajinný ráz, ve shodě s dikcí
zákona na ochranu přírody a krajiny (114/1992 Sb.), představuje identifikace znaků
krajinného rázu přírodní charakteristiky, kulturně-historické charakteristiky a vizuální
charakteristiky území (prostorových vztahů, estetických hodnot, popř. harmonie v území)
a následná klasifikace míry ovlivnění těchto znaků v důsledku realizace záměru. Celý
soubor identifikovaných znaků krajinného rázu včetně klasifikace vlivů na tyto znaky
uvádí přiložená studie vlivů na krajinný ráz, níže jsou uvedeny nejdůležitější skutečnosti a
závěry posouzení.
Z vyhodnocení vlivů na identifikované znaky krajinného rázu vyplývá, že posuzovaný
záměr s sebou ponese vlivy na krajinný ráz. Realizace záměru však nezpůsobí významně
nepříznivý (nepřípustný) zásah do žádného z identifikovaných znaků a především pak
znaků krajinného rázu jedinečné cennosti.
Uvažovaná výstavba skladovací haly nebude znamenat nepřípustný zásah do přírodní
charakteristiky území. Předmětná plocha zamýšlené výstavby reprezentuje monofunkční
zemědělskou plochu bez výskytu cennějších přírodních rysů. Vlivy na předměty ochrany
přírody a krajiny vyplývající z platné legislativy (zákon č. 114/1992 Sb.) – přírodní parky,
významné krajinné prvky či zvláště chráněná území v důsledku uskutečnění záměru
nenastanou.
Kulturně-historické charakteristika území rovněž nebude v důsledku plánovaného
vybudování výrobně skladovacího areálu významněji negativně postižena. Projektovaná
výstavba zabrání v předmětné ploše stávajícímu využití – zemědělskému hospodaření.
Zemědělská výroba zde bude nahrazena novou hospodářskou aktivitou, své postavení
(plošně) dominantní a jedné ze základních hospodářských činností a zároveň zásadního
rysu kulturně-historické charakteristiky si však v rámci vymezeného DoKP, popř. i širším
okolí uchová. Navržený záměr neovlivní kulturně-historické dominanty v území.
Realizace navrženého záměru vyvolá nejsilnější účinek na vizuální charakteristiku
krajinného rázu. V tomto ohledu představuje nepříznivý dopad ovlivnění (již narušených)
harmonických vztahů – posílení industriálního výrazu území v důsledku vstupu účelové
novostavby velkých dimenzí. Silněji pak bude ovlivněno harmonické měřítko, a to
především díky pozici projektované skladovací haly na okraji zastavěného území.
Vizuální projev novostavby skladové haly nastane v plošně nepříliš rozlehlém území mezi
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zástavbou Suchých Lazců a Komárova, především z jižních a západních pohledů. V tomto
prostoru dojde k ovlivnění vizuálních charakteristik místa a modifikaci krajinné scény či
dílčích scenérií, avšak vstupem prvku, který zde již má analogii. Přítomnost stávajícího
skladového objektu v areálu COS významně eliminuje vizuální projev navržené haly, jež
je situována do jeho bezprostředního sousedství. V tomto ohledu představuje zásadní
skutečnost shodná orientace a podobné konstrukční řešení obou skladových objektů.
Z hlediska dikce zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění a jeho § 12, v němž je
v odstavci 1 uveden předmět ochrany krajinného rázu v níže uvedených kategoriích, lze
souhrnně klasifikovat míru vlivů záměru následovně:
významné krajinné prvky

žádný vliv

zvláště chráněná území

žádný vliv

kulturní dominanty krajiny

žádný vliv

harmonické měřítko

středně silný vliv

harmonické vztahy

slabý vliv

Pro podrobnější zjištění vlivů na krajinný ráz bylo zpracováno odborné
vyhodnocení vlivů záměru na krajinný ráz, které je přílohou č. 5 dokumentace. Ze
závěrů provedeného hodnocení významnosti zásahů do jednotlivých znaků (hodnot)
krajinného rázu vyplývá, že realizace navrženého záměru nebude mít zásadně
nepříznivý charakter. Změny vyvolané realizací záměru nesníží nepřípustným způsobem
současnou kvalitu území v dotčeném krajinném prostoru.
D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
V území nedojde k přímému ovlivnění hmotného majetku obyvatelstva nebo
k negativnímu ovlivnění kulturních památek. Vlivem provozu záměru dojde ke sluchově
nepostižitelnému hlukovému působení průjezdů vozidel na nejbližší zástavbu, tedy na tři
objekty u výjezdu z areálu COS.
Lokalita záměru není aktuální z hlediska historických nálezů, avšak zahájení
zemních prací bude s předstihem oznámeno orgánu památkové péče.
Vlivy na hmotný majetek a kuturní památky budou zanedbatelné až nulové.

D.II. Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní
prostředí při možných nehodách, katastrofách a nestandardních stavech a
předpokládaných významných vlivů z nich plynoucích
Při hodnocení výstavby a provozu záměru byla na základě zkušeností s dosavadním
provozem COS Suché Lazce zvažována rizika:
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Riziko vodohospodářské havárie
Riziko havárie při nakládání se závadnými látkami nelze nikdy zcela vyloučit. Toto
riziko je v daném případě spojeno jak s pohybem vozidel a mechanismů obsahujících
palivovou nádrž, a to v době výstavby i v době provozu záměru, tak v menší míře i se
skladování závadných látek.
Při případné havárii vozidel ve venkovním prostředí hrozí vniknutí ropných látek
z poškozeného palivového, mazacího nebo hydraulického systému do kanalizace a dále do
řeky Opavy. V kanalizaci by mohly být uniklé ropné závadné látky zachyceny kanalizační
ucpávkou, která bude pro tento účel připravena, nebo by mohly být zachyceny v odkrytém
kanalizačním sběrači. V takovém případě by bylo nutné následně celý kanalizační systém
a také kontaminovanou zeminu důsledně vyčistit a dekontaminovat, aby nedocházelo
k postupnému uvolňování dalších ropných látek nashromážděných při havárii
v kanalizaci.
Riziko je ošetřeno instalací odlučovače ropných látek na odtoku dešťových vod
z manipulačních ploch a parkovišť.
Z hlediska možné havárie při skladování závadných látek je riziko velmi nízké,
protože k manipulaci s těmito látkami ve vnějším prostředí vůbec nedochází. Vykládka a
nakládka nákladů probíhá přímo z haly na ložnou plochu vozidel u nákladových ramp,
tedy případné poškození obalů nebezpečných látek by vedlo k jejich úniku pouze uvnitř
objektu. Ten bude mít podlahy dostatečně zabezpečené a odolné proti působení
skladovaných látek, vybavené průmyslovými vysavači, sorpčními prostředky apod., takže
reálné riziko úniku závadných látek do vnějšího prostředí je minimální.
Požár
V případě výstavby skladových objektů je vždy nutno počítat s rizikem požáru. Toto
riziko není u navrhovaného záměru významně vyšší než u jiných obvyklých aktivit a bude
šetřeno zpracováním požárně bezpečnostní zprávy s návrhem požárního řešení objektů,
instalací hydrantů, sprinklerů, hlásičů a přenosných hasicích přístrojů a dostupností
dostatečného množství požární vody.

D.III

Komplexní charakteristika vlivů záměru podle části D bodů I a II z
hlediska jejich velikosti a významnosti včetně jejich vzájemného
působení, se zvláštním zřetelem na možnost přeshraničních vlivů

Možnost přeshraničních vlivů záměru je vyloučena s ohledem na jeho typ, velikost a
umístění.
Záměr nebude mít významný vliv na flóru a faunu v území, na povrchové ani podzemní
vody.
Sledovatelné vlivy záměru jsou soustředěny do oblasti hlukové zátěže, kde vliv realizace
záměru nemá významně přitěžující charakter, a v oblasti ochrany ovzduší, kde přináší
zanedbatelné navýšení stávajících imisních koncentrací.
Stručný souhrn vlivů je uveden v následující tabulce. Významnost vlivů je hodnocena
stupněm 0-3, přičemž kladné hodnoty jsou pozitivním vlivem, záporné negativním
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vlivem, míra hodnot je vzestupná s vzestupnou absolutní hodnotou stupně. Obdobně je
postupováno i u rizika nevratnosti vlivů.
Odhad významnosti vlivů a rizika nevratných vlivů
Hodnocené vlivy

Stupeň
významnosti
vlivu

Riziko nevratnosti

0
0
+1
-1

0
0
0
0

-1

0

-1
0
0

-1
0
0

vlivy na půdu, území a geologické podmínky
vliv na způsob a rozsah užívání půdy
znečištění půdy
změna místní topografie,
vliv na stabilitu a erozi půdy

-1
0
0
0

-1
0
0
0

vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje
vliv na chráněné části přírody
vlivy v důsledku ukládání odpadů
vliv na flóru a faunu

0
0
0

0
0
0

vlivy na ekosystémy
územní systém ekologické stability krajiny
významné krajinné prvky a krajinný ráz

0
0
-1

0
0
-1

0
0

0
0

0

0

-1

0

0
0
-1
0

0
0
-1
0

Vlivy na obyvatelstvo
zdravotní rizika z hlediska imisního zatížení
zdravotní rizika z hlediska hluku
sociální a ekonomické důsledky
narušení faktorů pohody
Vlivy na ekosystémy, jejich složky a funkce
vlivy na ovzduší a klima
(množství emisí a jejich vliv na ovzduší)
vlivy na vodu
vliv na charakter odvodnění oblasti
změny hydrologických charakteristik
vliv na jakost vody

Vlivy na antropogenní systémy, jejich složky a
funkce
vliv na budovy, architektonické a
archeologické památky
vliv na kulturní hodnoty nehmotné povahy
poškození a ztráty geologických a
paleontologických památek
Vlivy na strukturu a funkci využití území
vliv na dopravu
vliv navazujících souvisejících staveb a
činností
rozvoj navazující infrastruktury
vliv na estetické kvality území
vliv na rekreační využití krajiny
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Ostatní vlivy
Biologické vlivy
Vliv hluku a záření
Jiné ekologické vlivy
Velkoplošné vlivy v krajině
Vhodnost lokalizace z hlediska ekologické
únosnosti území
Současný a potenciální výsledný stav
ekologické zátěže území

0
-1
0

0
0
0

0

0

0

0

Žádný z hodnocených jevů nevykazuje významný negativní dopad, který by vedl
k zamítnutí záměru.
Všechny záměry budou mít plošně omezený dopad jen na své nejbližší okolí, a budou
ovlivňovat populaci v řádu desítek až první stovky obyvatel.
Při hodnocení záměru bylo vzato v úvahu, že doprava na silnici I/11 a na krátkém úseku
ul. Přerovecké bude omezena jen nepatrně – přírůstek intenzity dopravy v porovnání se
současným stavem bude velmi malý, a hlukové a emisní vlivy z toho plynoucí budou
zanedbatelné a subjektivně nepostižitelné.

D.IV. Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření k
prevenci, vyloučení a snížení všech významných negativních vlivů
na životní prostředí a veřejné zdraví a popis kompenzací, pokud
jsou vzhledem k záměru možné, popřípadě opatření k monitorování
možných negativních vlivů na životní prostředí (např. postprojektová analýza), které se vztahují k fázi výstavby a provozu
záměru, včetně opatření týkajících se připravenosti na mimořádné
situace podle kapitoly II a reakcí na ně
Pro realizaci záměru jsou kromě splnění zákonných požadavků navrhována následující
opatření k prevenci, minimalizaci a snížení nepříznivých vlivů na životní prostředí:
Pro omezení, prevenci, vyloučení nebo kompenzaci nepříznivých vlivů jsou navržena
opatření, která jsou již zapracována do popisné části dokumentace v kapitole B a
vycházejí převážně z platných předpisů:
a) pro fázi přípravy a provozu záměru
 Stavební a zemní práce spojené s produkcí významného hluku provádět
v pracovních dnech a v denních hodinách mezi 7-18 hod.
 Zajistit očistu vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace (v případě potřeby
např. pojezdem po oklepovém pásu), neprovádět mytí vozidel na nezabezpečených
plochách (v případě nutnosti využít myčku vozidel v areálu), zajistit očistu
veřejných komunikací v místě výjezdu ze staveniště.
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 Za prašného suchého počasí zajistit kropení skrytých ploch a deponie zeminy jako
opatření proti prašnosti.
 Se závadnými látkami (např. mazání, hydraulika, pohonné hmoty) nakládat jen na
zabezpečených plochách.
 Zajistit posouzení objektu z hlediska zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci
závažných havárií, zpracovat základní hodnocení rizika ekologické újmy ve
smyslu zákona č. 167/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 Zajistit měření hluku před a po realizaci záměru. V případě potřeby zajistit
realizaci případných kompenzačních nebo jiných protihlukových opatření.
 V průběhu výstavby i provozu shromažďovat odpady řádně utříděné,
v odpovídajících shromažďovacích prostředcích a předávat je výhradně
oprávněným osobám.
 Zeminy (kulturní vrstvy i výkopové zeminy) zabezpečit při jejich skladování ve
figurách před rozplavením srážkami a zaplevelením.
 Pravidelně kontrolovat funkčnost odlučovačů ropných látek v souladu s platným
povolením k vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace s předčištěním.
 Pro areál aktualizovat havarijní plán z hlediska ochrany vod.
 Pro případ havárie na manipulačních plochách COS zajistit havarijní ucpávku do
kanalizace, případně i sorpční koše do kanalizačních vpustí.
 Na výjezdu z COS respektovat dopravní značku „zákaz odbočení vpravo“ a
zamezit tak průjezdu kamionů obytnou zástavbou Suchých Lazců.
 Zajistit dostatečné množství vody pro hašení případně vzniklého požáru.
b) pro fázi ukončení provozu
 Důsledně vyčistit všechny používané prostory, odstranit stavbu nebo zajistit její
případně další využití.
 Veškeré případné úkapy závadných látek pečlivě sanovat.
Kompenzace s ohledem na typ záměru nejsou navrženy.

D.V.

Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů a důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů
záměru na životní prostředí

Problematika hluku ze stacionárních zdrojů byla zpracována dle Podkladů pro
navrhování a posuzování průmyslových výrob - stavební akustika, problematika hluku z
mobilních zdrojů byla zpracována dle Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z
dopravy - VÚVA Praha s pomocí programu HLUK+, verze 11.10 Profi 11.
Hodnocení vlivu imisí z bodových, plošných a liniových zdrojů znečištění bylo
provedeno s využitím aktuální verze programu SYMOS 97.
Pro hodnocení geologických a hydrogeologických poměrů v zájmovém území byly
použity výchozí údaje dostupné z archívů geologických institucí.
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Pro hodnocení vlivů na krajinný ráz byla použita standardní metodika autorského
kolektivu pod vedením doc. Vorla – Posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo
změny využití území na krajinný ráz, vycházející z platné legislativy, především zákona č.
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

D.VI.

Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo
nedostatků ve znalostech), které se vyskytly při zpracování
dokumentace, a hlavních nejistot z nich plynoucích

Stavba v dosavadním rozsahu dává z hlediska vlivů na životní prostředí dostatečné
znalosti a zkušenosti, které je možno promítnout do hodnocení nového objektu.
Obtíže a nedostatky ve znalostech nenastaly.

ČÁST E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
S ohledem na skutečnost, že záměr výstavby další budovy centra outsourcingových
služeb je limitován využitím dostupného pozemku a návazností na stávající areál, nebyly
varianty záměru v tomto posouzení navrhovány.
Umělé vytváření variant lokalizace záměru v jiné části území by v tomto případě bylo
neproduktivní a nesplnilo by účel stanovení podkladů pro výběr z realizovatelných
možností.
Předložená varianta byla dostatečně podrobně popsána v předchozích kapitolách,
včetně porovnání se současným stavem jako nulovou variantou.

ČÁST F. ZÁVĚR
Záměr obdobného rozsahu a charakteru vždy přináší kromě požadovaných pozitivních
vlivů také vlivy negativní, zejména z hlediska možného obtěžování obyvatelstva
hlukovými vlivy nebo imisemi. To se ale již nad rámec současného stavu neprojeví.
Přes některá nevýznamná negativa nebyl v hodnocených oblastech životního prostředí
zjištěn natolik významný negativní vliv, který by bránil realizaci záměru.
Na základě provedeného hodnocení vlivů záměru COS Suché Lazce – novostavba
skladovací haly 3. etapa na životní prostředí a veřejné zdraví, posouzení jeho dopadů,
možných rizik a souběhu s dalšími záměry konstatuje zpracovatelka dokumentace, že
záměr splňuje legislativní požadavky na ochranu životního prostředí, neohrožuje zdraví
obyvatelstva a je v souladu s ÚPD městské části Suché Lazce, a doporučuje záměr
k realizaci v navrhované variantě.
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ČÁST G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

SHRNUTÍ

Oznamovatel, kterým je RKL Opava, spol. s r.o., provozuje v místní části Opavy
Suché Lazce Centrum outsourcingových služeb, které v současné době zahrnuje jednu
skladovou a expediční halu, myčku vozidel, neveřejnou čerpací stanici nafty a parkoviště
pro osobní a nákladní vozidla.
Stávající stav zahrnuje zastavěné a zpevněné plochy v rozsahu 31465 m2, parkoviště
pro 90 osobních vozidel a 52 nákladních vozidel, skladovací nádrže na naftu pro 60 t
nafty.
Vzhledem k tomu, že v současné době nastal značný rozvoj výroby v řadě podniků a
jsou zapotřebí skladové plochy pro jejich výrobky i vstupní materiály, hodlá oznamovatel
dostavět ve stávajícím středisku nový skladový a expediční objekt.
Nový objekt bude mít výměru 11527 m2, k tomu vniknou zpevněné a zastavěné
plochy s výměrou 9976 m2. Na zpevněných plochách budou zřízena parkoviště pro 18
nových nákladních vozidel a 44 vozidel osobních. celkem bude v areálu zaměstnáno až
100 osob.
Po dostavbě budou v areálu skladovány nově vstupní suroviny a výrobky různých
nebezpečných vlastností, především pro společnost TEVA, v celkovém množství 1630 t.
Záměr výstavby a skladování je zařazen dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., ve
znění pozdějších předpisů do kategorie II, bodu 86. Zařízení ke skladování ropy a ropných
produktů od stanoveného limitu a zařízení ke skladování chemických látek a směsí
klasifikovaných jako nebezpečné v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí s kapacitou od
stanoveného limitu - limit 200 t - změna stávajícího záměru, a bodu 106. Výstavba
skladových komplexů s celkovou zastavěnou plochou od stanoveného limitu (limit 10000
m2) - změna záměru naplňující svou kapacitou stanovený limit.
Nová hala bude svou velikostí a objemem zastavěného prostoru obdobná jako hala
stávající. Bude stejně jako v současné době napojena dopravně na ul. Přeroveckou, která
po 130 m ústí na silnici I/11 Opava-Ostrava. Dopravní napojení je vedeno přes světelně
řízenou křižovatku, kterou stejně jako rozšíření ulice Přerovecké zajistil oznamovatel.
Doprava povede kolem 2 rodinných domů, přes centrální zástavbu Suchých Lazců nebude
vedena. Vozidla opouštějí areál převážně v neděli odpoledne a v pondělí ráno, poté do
areálu zajišťují jen omezeně, a vracejí se do areálu v pátek odpoledne.
Areál je vybaven čištěním splaškových odpadních vod, čištěním vod z myčky vozidel,
odlučovači ropných látek a retenčními objekty pro záchyt a zpomalení odtoku dešťových
vod.
Dostavba bude realizována na pozemcích, pro které již byl vydán souhlas s odnětím
ze ZPF a které jsou v souladu s územním plánem města. Místo realizace se nachází mimo
významné krajinné prvky, mimo migrační trasy zvířat, mimo místa výskytu zvláště
chráněných druhů fauny a flóry, mimo zvláště chráněná území a Naturu 2000. Negativní
vlivy areálu mohou v malé míře nastat u ovlivnění ovzduší a hlukové situace mírným
zvýšením dopravní zátěže, ale tyto vlivy byly rozptylovou a hlukovou situací vyčísleny
jako zanedbatelné. Rovněž vlivy na krajinný ráz byly samostatným hodnocením vlivů na
krajinný ráz a pohledovou studií charakterizovány jako akceptovatelné.
Celkově bylo konstatováno, že vlivy dostavby areálu jsou s ohledem na jeho umístění
únosné a že je možno doporučit jeho realizaci při splnění stanovených podmínek.
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ČÁST H. PŘÍLOHY
Přílohy jsou řazeny za textem dokumentace. V přílohách jsou zařazeny:
1. Vyjádření stavebního úřadu k souladu s územním plánem a vyjádření podle § 45i
zákona č. 114/1992 Sb.
2. Mapové a výkresové přílohy
3. Hluková studie
4. Rozptylová studie
5. Posouzení vlivů na krajinný ráz
6. Pohledová studie (vizualizace)
Referenční seznam použitých podkladů:
 pochůzka a průzkumy na místě realizace záměru,
 Centrum outsourcingových služeb, oznámení, P. Žídková, 2008, 2012
 návrh projektu areálu COS – 3. etapa pro účely umístění a dalších
následných správních rozhodnutí v dané záležitosti, PRIMAPROJEKT
2017
 platné legislativní předpisy v ochraně veřejného zdraví, bezpečnosti práce,
požární ochrany, ochrany životního prostředí,
 rozptylová studie (ing. Milan Číhala, 2017) a hluková studie (Ing. Krömer,
2017)
 Hodnocení vlivů na krajinný ráz (M. Klouda, 2017) včetně pohledové
studie
 internetové zdroje (stránky ČHMÚ, MŽP, CENIA)
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