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Seznam zkratek 
CHKO – chrán�ná krajinná oblast  
CHOPAV – Chrán�ná oblast p�irozené 
akumulace vod 
ÚSES – územní systém ekologické 
stability 
SO – stavební objekt 
PS – provozní soubor 
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AIM �HMÚ – automatický imisní 
monitoring �eského 
hydrometeorologického ústavu 

PO – pta�í oblast ve smyslu soustavy 
Natura 2000 
EVL – evropsky významná lokalita ve 
smyslu soustavy Natura 2000 

 

Úvod. 
Zp�sob života a práce koncem 20. století s sebou p�inesl zm�nu životního stylu a p�edevším 

zm�nu zp�sobu nazírání aktivní �ásti populace na jejich podmínky života a bydlení. Tato 

zm�na je spojena p�edevším se zm�nou zp�sobu provád�ní v�tšiny vykonávaných �inností a 

p�esunem t�žišt� pracovní i jiné aktivity do oblasti psychické a �ídící a zm�nou 

ekonomického statusu osob s vysokým stupn�m pracovní zát�že a jejich rodin. S rozši�ujícím 

se spektrem manažerských a tv�r�ích zam�stnání jsou spojeny i jiné projevy v oblasti jejich 

životního stylu – zvýšení ekonomického statusu je �asto negativn� vyváženo menším 

množstvím volného �asu, vyšší pracovní vyp�tí ve vnit�ním prost�edí kancelá�í a budov se 

projevuje zvýšenou pot�ebou kontaktu s p�írodním prost�edím, diverzitní krajinou a horami i 

pot�ebou blízkosti nabídky rekrea�ního s sportovního vyžití v dob�, kdy je m�že b�hem 

krátkého období volného �asu reáln� využít. Tato pot�eba je vedena spontánní pot�ebou 

fyzického odreagování stresor� v organismu a snížením rizika zvýšeného výskytu tzv. 

civiliza�ních chorob, které se stávají jednou z nejvýznamn�jších složek nemocnosti ob�an� 

v sou�asné dob�. Významným faktorem jsou v této prevenci i podmínky bydlení v klidné 

oblasti s dobrou dopravní dostupností a snadnou dosažitelností letních i zimních rekrea�ních 

a rehabilita�ních aktivit a jiných zájmových a kulturních aktivit v relativn� nenarušené 

p�írodní oblasti. V sou�asné dob� jsou tyto požadavky provázeny samoz�ejmou pot�ebou 

zachování vysokého statusu bydlení a jeho kvality i zajišt�ní pot�ebné infrastruktury – 

dostupnost nákupních možností, škol a mimoškolních aktivit pro d�ti a podobn�. Další 

pot�ebou je možnost uspokojení spole�enských aktivit b�žn� dostupných nap�íklad ve 

velkých m�stech – jak možnost spol�ování a komunikace s osobami, žijícími obdobným 

zp�sobem života a typu práce, tak dosažitelnost kulturního vyžití – sportovního i kulturního, i 

možnost využití estetického p�sobení krajiny a jejího potenciálu v blízkosti bydlišt�.   

S touto pot�ebou souvisí i tendence vytvá�ení nových center pro bydlení v lokalitách, které 

spl�ují v�tšinu uvedených požadavk�. Do t�chto lokalit jsou sm�rovány snahy o moderní 

rozvoj t�chto obcí dopln�ním jejich potenciálu pro nabídku kvalitního bydlení 

s odpovídajícím stupn�m komfortu i kulturnosti. S rozvojovými aktivitami souvisí i nutnost  

dopln�ní infrastruktury, která poté slouží i p�vodním obyvatel�m t�chto lokalit – nap�íklad 

dobudování dopravní infrastruktury, dobudování  centra obce a dalších nabídek, v�etn� 
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nabídky rekrea�ního využití potenciálu obce pro krátkodobou rekreaci a turistický ruch. 

O�ekávaným d�sledkem t�chto rozvojových aktivit je oživení ekonomického a kulturního 

života v obci, zvýšení po�tu obyvatel a v neposlední �ad� zvýšení její atraktivity i pro 

návšt�vnost dalšími ob�any s pozivitním vývojem tusirstického ruchu v oblasti. Oživení 

života obcí s sebou nese i zvýšení po�tu primárních a sekundárních pracovních p�íležitostí.  

 

Oblast obce Ostravice, která je ozna�ována za bránu do Beskyd, je obcí s dobrou dopravní 

dostupností i blízkostí významných m�stských center – Frýdek-Místek, Ostrava, Haví�ov atd. 

Oblast má vysoký estetický a rekrea�ní krajinný potenciál a umož�uje provozování letních i 

zimních typ� sportovních aktivit, které zde mají již i svou historickou tradici. Letní období je 

v lokalit� Ostravice relativn� krátké oproti situaci nap�íklad v podh��í nebo v Ostravské 

oblasti. Rozší�ení nabídky t�chto aktivit je zajišt�no výstavbou n�kolika sportoviš�. 

Rozvojový zám�r oznamovatele je zajišt�ní centra komplexního pro obec Ostravice 

s nabídkou ubytování, kulturního centra a podporou využití rekrea�ního potenciálu zimními i 

letními aktivitami. 

Rozvojový zám�r, který je p�edm�tem zpracování tohoto „Oznámení“ vliv� na životní 

prost�edí, je sou�ástí komplexního rozvojového zám�ru, který je tvo�en etapami: 

- Centrum obce a parkovišt� 

- Bydlení „Development“ v blízkosti nivy Ostravice (v intravilánu) 

- Bydlení „Wiew“ na vyvýšením míst� v návaznosti na plochu již realizovaného 

golfového h�išt� a zimního areálu b�žeckých sport� 

- Hotel, Wellness, a ubytování v�etn� Spa zóny a kongresového centra 

 

Oznámení investi�ního zám�ru dle zákona �. 100/2001 Sb. zpracovává pouze jednu etapu 

rozvoje obce – „Centrum obce a parkovišt�“ a bylo zpracováno podle objednávky 

oznamovatele – Ostravice Development, a.s. se zám�rem poskytnout komplexní materiál pro 

zjiš�ovací �ízení dle § 7 uvedeného zákona v rozsahu p�ílohy �. 4 citovaného zákona, který 

umož�uje použít zpracované Oznámení jako dokumentaci i pro další stadia procesu EIA. 

Toto oznámení vliv� na životní prost�edí zahrnuje z celkového rozvojového programu pouze 

budoucí rozsah územních rozhodnutí UR4 – (Nám�stí Centrum a bytové domy), UR 7.3. – 

komunikace Centrum a UR 7.4. – komunikace Centrum – parkovišt� a UR8 – rozší�ení 

vodovodních a kanaliza�ních �ad� na dolní Ostravici.  
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�ást A. Identifika�ní údaje 

A I.1. Obchodní firma – oznamovatel  

Ostravice Centrum, a.s. se sídlem Lucemburská 1242, Praha 3, PS� 130 00 

Statutární zástupce: Ing. Otakar Albrecht, p�edseda p�edstavenstva  

Zastoupen: Bc. Alexandra Byrtusová, pov��ená jednáním ve v�ci 

A I.2. I� 

27 62 11 89 

DI�: CZ 27 62 11 89  

A I.3 Sídlo 

Lucemburská 1242/21 

Praha 3, PS� 130 00 

A I.4. Jméno, p�íjmení bydlišt� a telefon oprávn�ného zástupce 

oznamovatele 

Ing. Otakar Albrecht, p�edseda p�edstavenstva 

Pov��ená osoba pro Oznámení akce dle zákona 100/2001 Sb. 

Bc. Alexandra Byrtusová 

Bydlišt�: Hlu�ín, Dr. Beneše 3 

Telefon:  606 748 839 

 

A.1.5. Projektant  

ing. A. Závada, Palackého 771, Valašské Mezi�í�í 

 

A II.1. Zpracovatel oznámení 

RNDr. Alexander Skácel, CSc. – Aquakon  

A II.2. I� 

13 59 45 16  

DI�: není plátcem DPH     
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A I.3 Sídlo 

Pr�kopnická 24 

700 30 Ostrava 

A I.4. Jméno, p�íjmení bydlišt� a telefon zpracovatele oznámení 

RNDr. Alexander Skácel, CSc. 

Bydlišt�: Pr�kopnická 24, 700 30 Ostrava – Jih  

Telefon: 777 674 897 

 

�ást B. Údaje o projektu 

B.I. Základní údaje  

B I.1. Název zám�ru 

Rozvoj obce Ostravice v lokalit� Dolní Ostravice – Centrum (v�etn� parkovišt� a 

komunikace) 

dále pouze „„Ostravice - Centrum a parkovišt�“. 

B I.2. Rozsah zám�ru 

Vybudování centra obce Ostravice pro správní �innost a funkci obecního ú�adu a 

zastupitelstva s využitím multifunk�ní budovy centra, která bude formovat i jeho tvar. 

Sou�ástí budoucího centra budou i nájemní byty v multifunk�ní budov� a výstavba bytových 

dom� s vysokým standardem bydlení. Sou�ástí centra obce Ostravice bude i nezbytná 

infrastruktura v�etn� dostate�né parkovaci plochy jak pro ú�ely obecního ú�adu a bydlících 

osob tak pro krátkodobé rekreanty, kte�í na tomto míst� mohou zanechat dopravní prost�edek 

po dobu své zájmové �innosti v lokalit�.  

Rozsah investi�ního zám�ru "Ostravice - Centrum a parkovišt�" je následující: 

- multifunk�ní budova jako dominantní stavba investi�ního zám�ru, která bude 

p�dorysn� utvá�et charakter nového centra obce Ostravice. Sou�ástí této budovy bude 

90 nájemních byt� a podzemní parkovišt� pro 160 osobních automobil� 

- výstavba 7 dom�, každý  s 11 bytovými jednotkami a 8 garáženi 
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- parkovací plocha pro cca 500 osobních automobil� jako provozní a záchytné 

parkovišt� v blízkosti nového centra obce Ostravice s možností využívání rekrea�ních 

a sportovních za�ízení v okolí 

Sou�ástí zám�ru je i výstavba odpovídající infrastruktury komplexu v�etn� napojení na 

komunika�ní sí�. Sou�asná komunika�ní napojení na státní silni�ní strukturu a technická 

infrastruktura budoucího centra obce Ostravice bude navazovat na infrastrukturu okolních 

investi�ních zám�r� využívána spole�n�. Zám�r „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ bude 

realizován na ZPF, zábor zem�d�lské p�dy p�edstavuje 5600 m2 (0,56 ha) a 3,1 ha pro 

parkovišt�. Zastav�ná plocha je 5460 m2 (hlavní budova, Nám�stí), a 6790 m2 (zpevn�né 

plochy Hlavní budovy), 3325 m2 celkem pro 7 bytových dom� a 2911 m2 zpevn�ných ploch 

(pro všechny bytové domy). Pro návšt�vníky je projektováno parkovišt� kapacity cca 500 

parkovacích míst pro osobní automobily, plocha je 2,1 ha (pro parkovací stání pouze 1,4 ha, 

zbytek je pro komunikace na parkovišti), pro místní komunikace bude použito 20830 m2.. 

V areálu „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ bude pracovat cca 250 zam�stnanc� provozoven 

a správy a údržby budov a 30 pracovník� Obecního ú�adu Ostravice.  

Lokalizací zám�ru se bude jednat o navazující lokalitu vzhledem k sou�asnému intravilánu 

obce Ostravice, sousedství komplexu "Ostravice - Centrum a parkovišt�" bude tvo�eno 

stávající obytnou zástavbou obce, plánovanou novou zástavbou obce (zám�r „Hotel“ a zám�r 

„Development“) a rozlehlým areálem golfového h�išt�.   

Investi�ní rozsah projektu je odhadován v �ádu stovek mil K�. 

B I.3. Umíst�ní zám�ru 

Kraj: Moravskoslezský 

Obec: Ostravice  

KÚ: Ostravice 

Zám�r umožní díky jeho lokalizaci p�enesení centra obce do nových moderních prostor a 

posílení populace v oblasti Dolní Ostravice, v návaznosti na provoz nového uceleného centra 

obce s koncep�ním architektonickým �ešením i nep�ímou podporu rozvojových zám�r� 

v oblasti cestovního ruchu a aktivní rekreace – p�edevším navazujícího golfového h�išt� 

v�etn� zimního b�žeckého areálu. Zám�r „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ p�edstavuje 

možnost vhodného architektonického a urbanistického �ešení dot�ené �ásti obce pro její další 

rozvoj, zvýšení její atraktivity pro návšt�vníky i vytvo�ení možností vzniku primárních i 

sekundárních pracovních p�íležitostí, které podmi�ují budoucí spole�enský a ekonomický 

rozvoj obce. 
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B I.4. Charakter projektu a možnost kumulace jeho vliv� s jinými 

projekty (realizovanými, p�ipravovanými, uvažovanými) 

Jedná se o novostavbu za�ízení, která je lokalizována mimo hranice CHKO Beskydy do 

sousedství p�ipravovaného golfového h�išt� v�etn� zimního b�žeckého areálu a dalších 

rozvojových investi�ních zám�r� v Dolní Ostravici. Spole�n� s tímto za�ízením bude 

„Ostravice - Centrum a parkovišt�“ kooperovat dopln�ním možností kulturníhu vyžití jak pro 

trvale bydlící obyvatele obce Ostravice  tak pro krátkodobé i dlouhodobé hosty, rekreanty a 

návšt�vníky, zvlášt� osob ubytováných v sousedícím hotelu, wellness a láze�ském centru, 

event. dalších zájemc� – nap�íklad nabídkou prostor� pro shromaž�ování, spole�enské a 

soukromé akce a podobn�. Tímto zp�sobem se investi�ní zám�r hodlá podílet i na zlepšení 

zázemí obce Ostravice pro kulturní a spole�enský život. 

 

B I.5. Zd�vodn�ní pot�eby zám�ru a jeho umíst�ní, v�etn� p�ehledu 

zvažovaných variant �ešení a hlavních d�vod� pro jejich výb�r, resp. 

odmítnutí 

Investi�ní zám�r „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ je lokalizován v návaznosti na hranice 

intravilánu obce Ostravice mimo hranice CHKO Beskydy, ale p�itom v prost�edí, které je 

hodnotné po stránce estetického p�sobení p�i regeneraci fyzických i psychických sil na 

strategicky vhodném míst� na severním okraji obce Ostravice. Plocha uvažovaná pro 

investi�ní zám�r je vklín�na mezi plochu navazujícího areálu golfového h�išt�, které je již 

realizováno v�etn� zimního b�žeckého areálu, stávající obytnou zástavbu obce a další 

rozvojové lokality pro rekrea�ní aktivity a pé�i o t�lo („Hotel“) a budoucí rezidentní zónu pro 

nové obyvatele obce („Development“). Nové centrum obce bude poskytovat podmínky pro 

základní organiza�ní a koordina�ní funkce pro život v obci i základní ob�asnkou vybavenost 

soust�ed�nou do relativn� malého prostoru. V bezprost�ední blízkosti bude k dispozici jak 

nabídka trvalého bydlení tak nabídka pro volno�asové aktivity pro ob�any i pro další 

návšt�vníky obce Ostravice. Uvedené faktory ve svém d�sledku posílí možnosti ekonomické 

prosperity drobných provozoven v okolí, které v sou�asné dob� strádají, p�ípadn� podnítí 

regionální a typicky lokální výrobní �innosti (nap�íklad výrobu drobných upomínkových a 

um�leckých p�edm�t�, folklórní aktivity apod., které jsou jedním z motiva�ních faktor� pro 

zvýšení atraktivity obce a posílení cestovního ruchu. Rozvoj areálu je v souladu 
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s koncep�ními materiály rozvoje obce Ostravice (Strategický plán obce Ostravice, 2004), 

Beskyd (Územní generel cestovního ruchu v Beskydách z roku 2003), celého 

Moravskoslezského kraje (Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém 

regionu Severní Moravy a Slezska 2005 – 2008) celé �R (Koncepce státní politiky 

cestovního ruchu v �R na období 2007 – 2013). 

Investi�ní zám�r „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ je �ešen jako jednovariantní lokalitn� i 

technickým a dispozi�ním �ešením. Jedná se o využití volné plochy na okraji intravilánu 

v�len�nou mezi další rozvojové plochy v oblasti Dolní Ostravice. Architektonické �ešení 

bude vycházet z obvyklých struktur a tvar�, které jsou pro oblast v podh��í Beskyd v obci 

Ostravice typické s cílem zachování sou�asného krajinného rázu a podpory charakteristické 

atmosféry podbeskydských obcí. 

Lokalita, ve které je plánována realizace investi�ního zám�ru „Ostravice - Centrum a 

parkovišt�“ se stane do budoucna p�irozeným centrem obce a vzhledem k plánovaným 

rozvojovým aktivitám i centrem budoucího soust�ed�ného osídlení v obci Ostravice, které 

nevznikne spontánn� a živeln� historickým vývojem, ale bude koncep�n� �ízeno p�i 

respektování základních urbanistických princip� a zárove� zajišt�ní základního komplexu 

spole�enských, zdravotnických, nákupních, kulturních i volno�asových za�ízení. Tomu 

odpovídá i sou�asné �ešení územního plánu obce a p�ipravované zm�ny, které zamýšlenou 

funkci v této �ásti obce Ostravice ješt� posílí. Sou�ástí investi�ního zám�ru „Ostravice - 

Centrum a parkovišt�“ je dobudování nezbytné komunika�ní sít�, inženýrské sít� (p�edevším 

�ešení zásobování vodou a odkanalizování oblasti) jsou navrženy v konzultacích s vedením 

obce Ostravice tak, aby bylo možno efektivn� využít projektovanou výstavbu nových 

za�ízení (p�edevším obecní �OV, která bude �istit v�tšinu komunálních odpadních vod obce 

Ostravice). Projektované parkovišt� pro cca 500 osobních automobil� bude sou�ástí dopravní 

infrastruktury s perspektivním využitím i do budoucna jak pro ob�any obce Ostravice tak pro 

krátkodobé návšt�vníky. 

  

B I.6. Stru�ný popis technického a technologického �ešení projektu 

 UR4 – NÁM�STÍ  

Nám�stí bude dále �len�no: 

            UR4-NÁM	STÍ-SO O1  - Hlavní budova 

UR4-NÁM	STÍ-SO O2  - P�ípojka kanalizace splaškové 

            UR4-NÁM	STÍ-SO O3  - P�ípojka kanalizace deš�ové 
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            UR4-NÁM	STÍ-SO O4  - P�ípojka vody 

            UR4-NÁM	STÍ-SO O5  - P�ípojka elektro 

            UR4-NÁM	STÍ-SO O6  - P�íjezdová komunikace a                                                                                                                                                

                                        zpevn�né   plochy 

            UR4-NÁM	STÍ-SO O7  -  Terénní úpravy 

Jedná se o celopodsklepený symetrický 6ti podlažní komplex tvaru U. St�echa bude sedlová o 

sklonu   cca 25 stup��.   

• V 1.PP se nacházejí podzemní garáže, sklepní prostory a zázemí pro TZB 

• V 1.N.P. tvo�í prodejny, obecní ú�ad, 2restaurace, z vnit�ní strany nám�stí je podloubí 

po celé délce. Veškeré zásobování je situováno z vn�jší strany stejn� tak jako vjezdy 

do podzemních garáží. 

• V 2.N.P. jsou umíst�ny služby a administrativa a ve st�edu je umíst�n OU. 

• 3. N.P. je identické s p�edchozím. 

• 4.-6. N.P. tvo�í bytové jednotky. Každé podlaží má 30 byt� a obecní ú�ad který 

prochází od p�ízemí až po 6. N.P. 

Pitná voda bude odebírána ze sít� obecního vodovodu. Veškeré deš�ové a povrchové vody 

budou vedeny do deš�ové kanalizace. Odpadní vody budou vedeny do obecní tlakové 

kanalizace. Kanalizace je navržená oddílná. Veškeré deš�ové a povrchové vody budou 

vedeny do deš�ové kanalizace. Odpadní vody budou vedeny do obecní tlakové kanalizace. 

Elektrická p�ípojka  bude p�ivedena z nové sít�  kabelem v zemi, p�edpokládaná velikost 

jisti�e je 3x3240 A, výkon 1780 kW. Zdrojem tepla budou  elektro-kotle o celkovém  výkonu 

Qo=850 kW, mohou být dopln�ny slune�ními kolektory �i tepelným �erpadlem.  

P�íjezd k objektu bude zajišt�n po  asfaltové komunikaci, která slouží rovn�ž  k zásobování a 

údržb�. P�íjezdové komunikace a zpevn�né plochy budou provedeny ze zámkové dlažby. 

Z hlediska formy stavba vychází ze stavebních tradic tohoto regionu. Jsou zde uplatn�ny 

p�írodní materiály – lomový kámen, d�evo, cihla a další. Prosv�tlení podkrovních prostor je 

zajišt�no skrze  viký�e a okny ve štítech. Hlavní hmoty objektu mají  obdélníkové  p�dorysné 

stopy uceleny do p�dorysného tvaru U.  

Sejmutá ornice bude použita na rekultivaci vlastního pozemku. Vykopaná zemina ze 

základové jámy bude použitá na provedení hrubých terénních úprav vlastního pozemku. 

 

UR4 – BD 1  až UR4 – BD 7 – Bytové domy (7 identických bytových dom�) 

Každý jednotlivý BD bude dále �len�n na: 
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UR4-BD1-SO O1  - Bytový d�m  

UR4-BD1-SO O2  - P�ípojka kanalizace splašková 

UR4-BD1-SO O3  - P�ípojka kanalizace deš�ová 

UR4-BD1-SO O4  - P�ípojka vody 

UR4-BD1-SO O5  - P�ípojka elektro 

UR4-BD1-SO O6  - P�íjezdová komunikace a zpevn�né   plochy 

UR4-BD1-SO O7  -  Terénní úpravy 

Stavba je navržená �ty�podlažní, nepodsklepená. St�echa bude sedlová o sklonu   cca 25 

stup��.  Z hlediska formy stavba vychází ze stavebních tradic tohoto regionu. Jsou zde 

uplatn�ny p�írodní materiály – lomový kámen, d�evo, cihla a další.  

Hlavní hmoty objektu mají  obdélníkové  p�dorysné stopy.  

Prosv�tlení podkrovních prostor je zajišt�no skrze  viký�e a okny ve štítech.  

• V 1.n.p. se nachází vstup, na ose dispozice je umíst�no vertikáln� komunika�ní jádro 

obsahující schodišt� a výtah.Dále je zde umíst�no 8 sklep� a garáží a technická 

místnost. 

• Ve 2.n.p. jsou umíst�ny 3 byty 3+1 z �ehož 2 jsou zrcadlov� stejné. Každý byt 

obsahuje zádve�í, chodbu, koupelnu, samostatné wc, kuchyni, obytný prostor s krbem, 

dv� ložnice a balkón. 

• 3a 4.n.p. je totožné jako p�edchozí podlaží. 

• 5. n.p. obsahuje 2 zrcadlov� oto�ené byty 4+1. Každý byt má zádve�í, chodbu, 

koupelnu, samostatné wc, kuchyni, obytný prostor s krbem, t�i ložnice a balkón. 

 

Osv�tlení všech  obytných místností  je okny. Um�lé osv�tlení  bude provedeno bodovými 

sv�tly 

Pitná voda bude odebírána ze  sít� obecního vodovodu.  

Kanalizace je navržená oddílná. Veškeré deš�ové a povrchové vody budou vedeny do 

deš�ové kanalizace.  Odpadní vody budou vedeny do obecní tlakové kanalizace. 

Elektrická p�ípojka  bude p�ivedena z nové sít�  kabelem v zemi , p�edpokládaná velikost 

jisti�e je 3x180 A, výkon 100 kW. 

Zdrojem tepla bude  elektro-kotel o výkonu Qo=55 kW, m�že být dopln�n slune�ními 

kolektory �i tepelným �erpadlem.  Mimoto bude zajiš�t�mna i možnost využití krbového 

p�itáp�ní byt� komocí interiérových krb� na d�íví. Komínové t�leso pro krby bude vyzd�no 

z cihel plných, pálených P 150 na maltu cementovou MC 50. Komínový pr�duch bude 
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vyvložkován komínovými vložkami a bude opat�en vybíracím otvorem. Otvor bude  osazen 

litinovými  uzamykatelnými dví�ky. Alternativn� lze použít komínový systém Schiedel �i 

jiný komínový systém. D�ev�né konstrukce budou od omítnutého komínového zdiva 

vzdáleny nejmén� 100 mm. Zazd�né d�ev�né prvky budou  od komínových pr�duchu 

vzdáleny nejmén�  300 mm. Komínové t�leso bude vyvedeno nad  h�eben st�echy  nejmén�  

650 mm.  

P�íjezd k objektu bude zajišt�n po  asfaltové komunikaci, která slouží rovn�ž  k zásobování a 

údržb�. P�íjezdové komunikace a zpevn�né plochy budou provedeny ze zámkové dlažby. 

Sejmutá ornice bude použita na rekultivaci vlastního pozemku. Vykopaná zemina ze 

základové jámy bude použitá na provedení hrubých terénních úprav vlastního pozemku. 

 

UR7.4 –  Komunikace Centrum – Parkovišt�  

Stavba je �len�na na jednotlivé objekty : 

SO 01 P�íprava území 

SO 03 Místní komunikace 

SO 04 Vodohospodá�ské objekty 

SO 05 Parkovišt� 

SO 06 Ve�ejné osv�tlení 

SO 08 P�eložky inženýrských sítí 

SO 09 JTÚ a SÚ 

 

SO 01 P�íprava území 

Spo�ívá v sejmutí ornice a jejím uložení pro další použití v rámci výstavby "Ostravice - 

Centrum a parkovišt�". P�ed stavbou bude v míst� trasy komunikací a p�ilehlých pruh� 

v ploše dle situace sejmuta ornice v tl. cca 0,15m a podornice v tl. cca 0,10m. Orni�ní i 

podorni�ní vrstvy zeminy budou ukládány odd�len� od dalšího výkopu na parcelách 

objednatele a �ádn� využity ke zp�tné rekultivaci. 

Plochy a objemy sejmuté ornice budou sou�ástí výpo�tu vyn�tí ze ZPF. 

 

SO 03 Místní komunikace 

Hlavní komunika�ní v�tev – v�tev „D1“ – délky 1234 m vede od stávajícího mostu p�es 

vodote� St�íbrník a napojuje se na stávající komunikaci. Stávající most p�es vodote� St�íbrník 

bude opraven v rámci ÚR-7.3. Ší�ka komunikace je 6m, plocha komunikace 20 830 m2. 

Komunikace bude odvodn�na do nov� projektované kanalizace. 
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SO 04 Vodohospodá�ské objekty  

SO-04.1  Kanalizace deš�ových vod nezne�išt�ných 

Do této kanalizace budou odvedeny jak deš�ové vody z odvodn�ní komunikací, tak 

výhledov� i odvodn�ní st�ech objekt� jiných staveb. Vyúst�ní bude provedeno do vodního 

toku St�íbrník jednou výústí. 

SO-04.2  Kanalizace deš�ových vod zne�išt�ných 

Parkovací stání budou odvodn�na samostatnou kanalizací do odlu�ova�� ropných látek – viz 

SO-04.3. Po p�ed�išt�ní budou napojeny na deš�ovou kanalizaci vod nezne�išt�ných, které 

jsou svedeny do vodního toku St�íbrník – (z ORL 7 a 8). Celková délka této kanalizace  -  cca 

900 m.  

SO-04.3  Odlu�ova�e ropných látek 

Parkovací místa budou odvod�ována samostatnými kanalizacemi do odlu�ova�� ropných 

látek a po p�ed�išt�ní do deš�ové kanalizace. Budou použity odlu�ova�e s prodlouženou 

koalescencí, kalovou jímkou a automatickým uzáv�rem odtoku bez sorpce. Výstup na odtoku 

z ORL NEL < 0,2 mg/l . 

SO-04.4  Výustní objekty do vodních tok� 

Navržená deš�ová kanalizace z odvodn�ní komunikací a z budoucího napojení odvodn�ní 

st�ech objekt� nezahrnutých do této stavby bude vyús�ovat do dvou vodních tok� v celé 

lokalit� – St�íbrník a Bahník. 

Pro ov��ení vodnosti pro oba vodní toky ur�il �HMÚ hydrologické údaje povrchových vod 

pro N-leté pr�toky. Z kontrolního hydrotechnického posouzení vyplývá, že pr�to�né profily 

bezpe�n� p�evedou maximální pr�toky pro Q100. 

Vyúst�ní do vodních tok� bude provedeno výustními objekty. Kanaliza�ní potrubí bude 

se�íznuto do úrovn� svahování. Podél svahování ve dn� vodního toku bude provedena patka 

z lomového kamene, do kterého bude op�ena kamenná rovnanina - svahování. Délka b�ehové 

úpravy 6,0 m a výška nad vrcholem potrubí – 0,5 m. Celkem bude v rámci této stavby 

proveden 1 výustní objekt na vodním toku St�íbrník. Bude up�esn�no v dokumentaci pro 

územní �ízení.     

 

SO 05 Parkovišt� 

V dokumentaci je navrženo centrální parkovišt� o po�tu stání celkem 540 . Parkovací místa 

budou spádována sm�rem ke komunikaci.  
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Z celkové zastav�né plochy 2,1 ha bude pro parkovací místa použito 1,4 ha. Zbytek slouží 

jako p�íjezdové komunikace. Parkovací místa budou mít samostatné odvodn�ní, které bude 

svedeno do odlu�ova�e ropných látek a následn� do deš�ové kanalizace. Dle zám�ru 

investora bude parkovišt� budováno etapovit�. P�edpokládá se rozd�lení na dv� etapy tak, 

aby i první etapa mohla být provozována samostatn�, bez dalších podmi�ujících technických 

opat�ení. Z navržené etapovitosti vyplývá i projekt dvou odlu�ova�� ropných látek – pro 

každou etapu samostatn�. 

 

SO 06 Ve�ejné osv�tlení 

Osv�tlení komunikace a parkovišt� bude zajišt�no výbojkovými svítidly SAFÍR 100 W  

umíst�nými na stožárech  vysokých 8 metr�. Pro osv�tlení komunikací a parkovišt� se po�ítá 

se 4 svítidly. 

 

SO 08 P�eložky inženýrských sítí 

Trasa komunikace k�íží stávající soukromý vodovod. V celé oblasti se nachází volné vedení 

�EZ NET, a.s. Volné vedení bude p�eloženo správcem sít�, který pro tuto �innst zajistí i 

p�íslušnou PD. 

 

SO 09 JTÚ a SÚ – terénní úpravy 

Po realizaci nové komunikace budou �ešené plochy  ozelen�ny s ohledem na estetiku a  

funk�nost celého území. Svahy budou ohumusovány a zatrávn�ny. 

 

Vykopaná zemina p�i realizaci parkovišt� a komunikací bude použita na provedení hrubých 

terénních úprav vlastního pozemku a pro ú�ely rekultivace. 

Nové komunikace budou provedeny p�evážn� v živi�né konstrukci. Parkovišt� budou 

provedena v konstrukci ze zámkové dlažby. 

 

B.I.7. P�edpokládaný termín zahájení realizace projektu a jeho dokon�ení   

Zahájení investi�ní akce – leden 2008 

Ukon�ení výstavby – listopad 2010 

Zahájení výstavby je vázáno na v�asné projednání zám�ru „Ostravice - Centrum a 

parkovišt�“ kompetentními orgány a na kone�ný souhlas investora na základ� dokon�ení 
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finálního �ešení projektu. Celková doba výstavby však nebude trvat déle než 27 m�síc� (dva 

a �tvrt roku). 

 

B.I.8. Vý�et dot�ených územn� samosprávných celk�  

Kraj: Moravskoslezský 

Obec: Ostravice  

KÚ: Ostravice 

 

B.I.9. Za�azení zám�ru z pohledu zákona �. 100/2001 Sb. v platném zn�ní 

Z pohledu zákona �. 100/2001 Sb., p�íloha �. 1, je investi�ní zám�r „Ostravice - Centrum a 

parkovišt�“ možno za�lenit do kategorie �. II – zám�ry vyžadující zjiš�ovací �ízení, do bodu 

10.6 Skladové nebo obchodní komplexy v�etn� nákupních st�edisek, o celkové vým��e nad  

3 000 m2 zastav�né plochy; parkovišt� nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v 

sou�tu pro celou stavbu. P�íslušným ú�adem pro tento zám�r je Krajský ú�ad 

Moravskoslezského kraje.   

 

B II. Údaje o vstupech 

B II.1. P�da  

Investi�ní zám�r realizace „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ se dotkne následujících 

pozemk� v katastru obce Ostravice, které jsou uvedeny v p�ehledu na následující tabulce.  

 

Nám�stí (hlavní hudova a bytové domy), k.ú. Ostravice 

 p.�. 1022/2, 1022/4, 1022/5,  1022/6, 1022/7, 1022/8,1022/9, 1022/10, 1022/11,  1022/15, 

3009, 1171, 3008, 4451/28, 1121/6, 1126, 1125 

vyn�tí ze ZPF :  celkem  0,56 ha 

Parkovišt�, k.ú. Ostravice  

p.�. 1251/16, 1251/7, 1251/11, 1123/1, 1123/2, 1123/3 

vyn�tí ze ZPF: 3,1 ha 

Jedná se vesm�s o zem�d�lskou p�du, na které se v sou�asné dob� nachází obhospoda�ovaný 

a zem�d�lsky využívaný trvalý travní porost. Lokalita pro výstavbu je tvo�ena celistvou 
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plochou, která je složena z jednotlivých parcelních �ísel. Lokální situace je z�ejmá 

z ortofotomapy v p�íloze �. 7. Celková zastav�ná plocha zám�rem "Ostravice - Centrum a 

parkovišt�" bude  

• Centrum - 5460 m2 + 6790 m2 zpevn�ných ploch u nám�stí 

• Bytové domy – 475 m2 (každý ze 7 dom�, celkem 3325 m2) + 273 m2 zpevn�ných 

ploch (pro každý bytový d�m, celkem 1911 m2)  

• plocha místních komunikací 20830m2 

• parkovišt� 21000 m2 (pro vlastní parkovací stání 14000 m2, zbytek budou tvo�it 

p�íjezdové komunikace) 

 

P�edpoklad zm�n a záboru ploch ZPF a LPF (PUPFL). 

Realizace celého investi�ního zám�ru se nedotkne PUPFL. Zábor ZPF bude trvalý, rozsah 

záboru bude podle projektu 3,1 m2 (parkovišt�) a 0,56 ha (ostatní zábor). �ást investi�ního 

zám�ru bude realizována na nezem�d�lské p�d�. �len�ní ploch po realizaci investi�ního 

zám�ru „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ je uvedeno jako sou�ást technického popisu 

investi�ního zám�ru. 

  
P�dní kryt je tvo�en ornicí a podorni�ní vrstvou, pod ní se vyskytují št�rkové náplavy �eky 

Ostravice, které se vyskytují v celé ploše aluvia v podélném profilu �eky Ostravice. Podrobné 

pedologické hodnocení nebylo provedeno a vzhledem k charakteru investi�ního zám�ru není 

pot�ebné. Geologický pr�zkum a hodnocení bude sou�ástí stavební p�ípravy, která musí 

zajistit dostate�nou stabilitu objekt� areálu. 

 

B II.2. Voda 

Technický provoz zám�ru „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ p�edpokládá spot�ebu vody pro 

ú�ely trvalého bydlení v objektech Centrum a BD. K t�mto spot�ebitel�m p�istoupí spot�eba 

vody pro ob�asnkou vybavenost (stravovací za�ízení, provozovny Centra) a spot�eba vody 

pro další �inností – nap�íklad pro �innost Obecního ú�adu Ostravice. Zdrojem vody je obecní 

vodovod. Tím bude zajišt�na dostate�ná kapacita zdroje a pot�ebná kvalita vody pro všechny 

uvažované ú�ely. 
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Tab. 1: P�ehled p�edpokládané spot�eby vody celým investi�ním zám�rem  

Za�ízení  Spot�eba vody/den Spot�eba vody/rok 
Bydlení Centrum (150 l/os/d, 2,5 
os/byt, 90 byt�)  

375 l/d/byt 12330 m3/rok 
(všechny byty) 

Ostatní provozy v�etn� obecního 
ú�adu 

18,4 m3/d 6327 m3/rok 

Drobná spot�eba vody (úklid apod.) 0,2 m3/d 73 m3/rok 
Zalévání zelen� travnatých ploch 
(150 m2, 5 l/m2) 

0,82 m3/d, 60 dn�/rok 300 m3/rok 

Bydlení Bytové jednotky 
(150l/os/den, 2,5 os/byt, 11 byt�)  

375 l/d/byt 1496 m3/rok (jeden 
d�m) 

Bydlení Bytové jednotky celkem (7 
dom�) 

 10476 m3/rok 

Komuniace a parkovišt�  Nep�edpokládá se  Nep�edpokládá se 
Spot�eba vody celkem "Ostravice 
- Centrum a parkovišt�"   

 29606 m3/rok 

 

Tato spot�eba p�edstavuje p�i vyrovnaném odb�ru pitné vody b�hem roku (s využitím 

nap�íklad vodojem� a rezervoár� pro krytí nárazových zm�n ve spot�eb� vody) 1,8 l/s. 

Ve spot�eb� vody je zahrnuta i spot�eba vody pro hosty a návšt�vníky provozoven. Spot�eba 

vody pro doprovodné provozy zahrnuje i objem vody nutný pro zajišt�ní údržby za�ízení. 

Drobná spot�eba vody pro další za�ízení (údržba velkovních prostor, úkoli, závlaha zelen� 

apod.) je stanovena odhadem. Po�et provozních dn� s plným provozem za�ízení je stanoven 

na 104 (víkendy), spot�eba vody travel bydlícími osobami je po�ítána jako celoro�ní 

nep�etržitá. Tab. 1 uvádí teoretické spot�eby pln� obsazeného a provozovaného za�ízení 

„Ostravice - Centrum a parkovišt�“.  

 

B II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

Provoz zám�ru „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ p�edpokládá nároky pouze na elektrickou 

energii. Jiné surovinové zdroje nebudou pot�ebné, energetický p�íkon je zajišt�n výhradn� 

energií elektrickou. P�íkony jednotlivých �ástí „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ jsou 

projektantem �ešeny se zám�rem zajišt�ní dostate�ného p�íkonu elektrické energie, v�etn� 

zajišt�ní pot�ebné kapacitní rezervy. Elektrickou energií bude zajišt�no i vytáp�ní objekt�. 

Z d�vodu šet�ení energetických zdroj� se po�ítá u bytových dom� s možností využití 

slune�ní energie – p�edevším kolektor�, event. v menší mí�e i tepelných �erpadel. Provoz a 

údržba bytového fondu, kancelá�í a stravovacích za�ízení p�edpokládá použití �istících 

prost�edk� b�žných pro udržování domácností pro zajišt�ní hygienické údržby minimáln� 
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v mí�e stanovené orgánem hygienické služby (stravovací za�ízení) a v bytovém fondu a 

administrativních prostorách s vysokou mírou individuality podle zvyklostí jednotlivých 

rodin.  

 

P�ehled pot�ebných nárok� jednotlivých sou�ástí areálu je uveden v tab. 2.  

P�edpokládaná �innost jednotlivých doprovodných za�ízení je cca 1500 provozních 

hodin/rok. P�i tomto zatížení p�edstavuje provoz „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ pot�ebu 

skute�ného p�íkonu elektrické energie (spot�eby) 3898 MWh/rok pro Centrum - hlavní 

budovu Nám�stí a 1533 MWh/rok pro 7 bytových dom�. Elektrický p�íkon pro hlavní 

budovu „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ bude zajišt�n zemním kabelem s garantovaným 

p�íkonem 1780 kW, jisti� bude nastaven na okamžitý p�íkon 3x3240A, energetický p�íkon 

pro bytové jednotky bude zajišt�n také zemním kabelem s garantovaným p�íkonem 100 kW a 

okamžitým proudovým zatížením 3x180A. 

 

Tab. 2: P�edpokládané nároky na spot�ebu el. energie investi�ním zám�rem „Ostravice - 

Centrum a parkovišt�“ 

Za�ízení  Instalovaný výkon Skute�ný výkon (p�edpoklad) 

Centrum - provoz (v�etn� 

vzduchotechniky a vn�jších prostor) 

930 kW 651 kW 

Centrum - vytáp�ní  850 kW 595 kW 

Centrum celkem 1780 kW 1266 kW 

Bytové domy – provoz (7 dom�) 315 kW 221 kW 

Bytové domy – vytáp�ní  (7 dom�) 385 kW 270 kW 

Parkovišt� a komunikace – 

osv�tlení  

15kW 10 kW 

Celkem  2495 kW 1767 kW 

 

B II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Vzhledem ke vzdálenosti „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ od státní komunikace I/56 

(Frýdlant n.O. – Staré Hamry) a k ší�ce sou�asné místní ú�elové komunikace nebude 

pot�ebné provád�t opat�ení pro zpr�jezdn�ní �i zkapacitn�ní p�ívodní komunikace k areálu. 

Sou�asná dopravní infrastruktura na státní komunikaci I. t�ídy je proto dosta�ující ve 

sou�asném stavu. 
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B�hem provozu "Ostravice - Centrum a parkovišt�" se p�edpokládá vyvolaný pr�jezd 5 

lehkých nákladních automobil�/den (zásobování apod.) a osobní doprava.  

Intenzita vyvolané osobní dopravy trvale bydlícími obyvateli b�hem provozu „Ostravice - 

Centrum a parkovišt�“ p�edpokládá denní pr�jezd 269 vozidel (= 538 pr�jezd� vozidel, po�et 

je ur�en po�tem byt� a stupn�m motorizace 1,5 automobilu/byt). Parkovišt� o kapacit� 500 

osobních automobil� bude využíváno podle p�edpokládaného scéná�e p�edevším v zimní 

sezón�, nejvyšší krátkodobý pohyb vozidel b�hem špi�ky je odhadován na 175 vozidel/hod. 

dopravni proud bude spolecnýá pouze na komunikaci I/56 a v krátkém úseku mezi touto 

komunikací a vlastním vjezdem do Centra, kde se odd�lí sm�r vozidel na parkovišt�. 

Provoz na komunikaci I/56 v sou�asné dob� p�edstavuje 6779 osobních vozidel/den. Tento 

stav se vlivem zám�ru „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ zvýší maximáln� o 538 vozidel 

(Centrum) a o 500 osobních vozidel/den (Parkovišt�), vlivem celého rozvojového komplexu 

obce Dolní Ostravice o 1482 osobních vozidel. Sou�asná úrove� dopravní zát�že se 

v d�sledku realizace „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ �áste�n� zm�ní, celkové 

kumulativní d�sledky celého zám�ru (všech etap) se projeví na dopravním vytížení uvedené 

komunikace o cca 22%. Z tohoto d�vodu bylo rozhodnuto provést hodnocení vlivu na 

dopravní situaci jak z pohledu vlivu jednotlivých etap rozvojového zám�ru tak z pohledu 

výsledného o�ekávaného stavu po realizaci všech etap. 

 

B II.5. Další vstupy 

Pracovní místa 

Po�et pracovních míst „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ bude tvo�en personálem 

provozoven – cca 150 pracovník�, správou Centra (údržba budov a venkovních ploch, správa 

byt� apod.) – cca 30 pracovník�, údržba a správa parkovišt� – 10 pracovník� a zam�stnanc� 

Obecního ú�adu – 60 pracovník�. Po�et stálých pracovních míst se v "Ostravice - Centrum a 

parkovišt�" odhaduje celkem na 250 zam�stnanc�. 

Ostatní vstupy 

Mezi další vstupy pat�í nap�íklad nároky na zásobování (již uvedených 5 LNA vozidla/den) a 

odvoz komunálních odpad� jako sou�ást svozového systému odpad� v rámci obce Ostravice. 

Další vstupy – nap�íklad nároky na infrastrukturu – není nutno modelovat, nebo� budou 

vybudovány sou�asn� se zám�rem “Ostravice - Centrum a parkovišt�“ jako jednorázová 

akce, komunikace se poté stanou ve�ejnými komunikacemi obce a budou udržovány sou�asn� 

s ostatními obecními komunikacemi. Ostatní nároky budou p�edstavovat cca 40 pr�jezd� 
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provozních vozidel/rok (p�íjezd/odjezd technických vozidel pro údržbu jednotlivých �ástí 

Centra a jeho technického zázemí v�etn� elektro- a vodo- a bezpe�nostních revizí v�etn� 

vzduchotechniky, výtah� a dalšího za�ízení). 

 

B III. Údaje o výstupech 

B III.1. Ovzduší 

a) bodové zdroje zne�išt�ní ovzduší 

V období výstavby ani v období provozu se nep�edpokládá výskyt bodových zdroj� 

zne�išt�ní ovzduší. V období provozu bude vytáp�ní objekt� zajišt�no elektrickými t�lesy 

bez emisí do okolního prost�edí, v bytových domech se po�ítá i s event. využitím tepelných 

�erpadel a jejich stavba po�ítá s možností individuálního �ešení bytového interiéru s využitím 

krbu s funkcí p�ítáp�ní objektu. 

b) plošné zdroje zne�išt�ní ovzduší 

V období výstavby se plošné zdroje zne�išt�ní ovzduší mohou projevit jako d�sledek 

provád�ných zemních prací. B�hem dalšího provád�ní stavby bude tento plošný zdroje emisí 

do ovzduší omezován provád�ním prací b�hem vhodných klimatických podmínek a 

omezováním vliv� nap�íklad kropením a o�istou vozidel p�ed jejich výjezdem mimo oblast 

stavby. 

V období provozu „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ je nutno jako o plošných zdrojích 

zne�išt�ní ovzduší uvažovat o parkovišti. Projektovaná kapacita 500 parkovacích míst 

odpovídá p�edpokládaným dopravním nárok�m pro návšt�vnost objekt� „Ostravice - 

Centrum a parkovišt�“ a p�edpokládanému zimnímu provozu pro zajišt�ní individuální 

dopravy v rámci rizhvoje cestovního ruchu. Vzhledem ke scéná�i p�íjezd� a odjezd� vozidel 

na parkovišt� (kap. B II.4) a odhadované dob� jejich pohybu po parkovací ploše byl tento 

plošný zdroj zahrnut v rozptylové studii jako jeden ze zdroj� zne�išt�ní ovzduší. Parkovišt� 

jako zdroj zne�išt�ní bude produkovat výhradn� dopravní emise a bude p�sobit spole�n� 

s dalšími zdroji zne�išt�ní ovzduší ze sousedících investi�ních zám�r�. Proto byla rozptylová 

studie zpracována již s výhledem jejich spole�ného vlivu na kvalitu atmosféry v obci 

Ostravice. Zvláš� byly vyhodnoceny vlivy emisí zám�ru „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ 

jako samostatného zdroje zne�išt�ní ovzduší, aby bylo možno vyhodnotit jeho p�edpokládaný 

podíl na o�ekávané zm�n� kvality ovzduší v okolí zám�ru. 
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c) liniové zdroje zne�išt�ní ovzduší 

V období výstavby se jako liniové zdroje zne�išt�ní ovzduší projeví aktivity související 

s p�esunem materiálu, p�ípravou terénu pro vlastní stavbu, návozu stavebního materiálu pro 

výstavbu a vnit�ní vybavení Centra. V pr�b�hu výstavby bude na lokalitu p�emíst�n stavební 

materiál, �asové trvání t�chto prací bude odpovídat stavebnímu harmonogramu. Navážení 

stavebního materiálu a vybavení „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ je rozvrženo do období 

6 m�síc�. Pro stavební ú�ely bude použito max. 20/den nákladních automobil� a jiné  

stavební techniky. P�edpokladem je provád�ní dopravních prací pouze v dob� 7 – 15 hodin, 

aby bylo omezeno obt�žování populace podél p�epravních tras na nejmenší možnou míru. 

P�íjezd na vlastní lokality staveništ� bude sm�rován pomocí komunikací ze státní silnice I/56 

Frýdlant n.O. – Staré Hamry. Ovlivn�ní dopravní zát�ží b�hem výstavby se týká pouze dolní 

�ásti obce Ostravice bez významného zastoupení rekrea�ní zástavby. Odhadem je možno 

o�ekávat ovlivn�ní do cca 80 trvale bydlících obyvatel dopravními vlivy (hluk a imise). 

Imisní zát�ž p�edevším prašností není možno modelovat vzhledem k vysokému podílu 

sekundární prašnosti na lokalit�. Zemní materiál nebude z lokality odvážen, bude využit pro 

povrchovou úpravu terénu na lokalit�, event. v sousedících lokalitách, které jsou v majetku 

oznamovatele – nap�íklad plocha golfového h�išt� v sousedství. Proto se manipulace 

s vyt�ženým materiálem pro základy komunikací, položení inženýrských sítí a vybudování 

základ� pro projektované budovy neprojeví jako zdroj prašnosti, p�ípadn� bude tento zdroj 

plošn� i �asov� významn� omezen. Vzhledem k �asov� omezené dob� �innosti tohoto zdroje 

zne�išt�ní ovzduší nebylo nutno provád�t samostatné modelování vlivu tohoto zdroje 

zne�išt�ní ovzduší na okolní populaci. Celá doba výstavby „Ostravice - Centrum a 

parkovišt�“ se p�epokládá 27 m�síc�, po v�tšinu doby budou stavební práce probíhat ve 

vnit�ních prostorách nov� postavených objekt�. 

V období provozu se jako liniový zdroj zne�išt�ní ovzduší projeví provoz osobních 

motorových vozidel v souvislosti do dopravou bydlících obyvatel a návšt�vník� v�etn� osob 

s individuální dopravou za jiným ú�elem než je �innost v objektech „Ostravice - Centrum a 

parkovišt�“ podle p�ijatého modelu pohybu dopravy s ro�ní i týdenní periodicitou. P�edevším 

p�i využívání parkovit� se p�edpokládá odlišný dopravní výkon b�hem zimní a letní sezóny a 

zm�ny dopravního výkonu i v pr�b�hu týdne. Tento zdroj bude jako liniový p�edstavován 

výhradn� provozem osobních vozidel do prostoru „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ a je 

možno jej charakterizovat jako dopravn� nejvýznamn�jší lokální dopravní cíl.  

Emise z dopravy pro úsek nov� navržené místní komunikace jsou zpracovány pro maximální 

vytížení komunikace a platné emisní faktory pro osobní vozidla pro škodliviny NO2 PM10 a 
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benzen uvedeny jako ro�ní hodnoty emisí v tab. 3 (p�evzato z rozptylové studie, která je 

v plném zn�ní uvedena v p�íloze Oznámení). 

 

Tab. 3: Ro�ní hodnoty emisí z dopravy vyvolané „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ pro 

osobní dopravu 

RO�NÍ EMISE - OSTRAVICE 

  HOTEL CENTRUM DEVELOPMENT WIEW PARKOVIŠT	 CELKEM 

  kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok 

NOx 66,28 177,59 180,06 67,16 205,3 696,39 

PM10 34,05 87,03 80,67 34,6 83,56 319,91 

BEN 0,85 2,3 2,4 0,98 3,28 9,81 

 

B III.2. Odpadní vody 

Provoz za�ízení „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ p�edpokládá produkci odpadních vod 

typu komunálních odpadních vod, deš�ových vod a vod z parkovacích ploch. S výjimkou 

odpadní vody z parkovišt� tyto vody nemohou obsahovat závadné cizorodé látky a jejich 

�išt�ní prob�hne v dob� uvedení „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ do provozu a po 

dobudování tlakové kanalizace v této �ásti obce Ostravice na centrální �istírn� odpadních vod 

obce Ostravice, která je kapacitn� navržena tak, aby dosta�ovala nejen pro �ist�ní odpadních 

vod zám�ru „Ostravice - Centrum a parkovišt�“, ale i pro další investi�ní zám�ry v obci 

Ostravice, které jsou v sou�asné dob� známy a u nichž je možno vy�íslit p�edpokládanou 

produkci odpadních vod.  

Provoz za�ízení „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ p�edpokládá 250 zam�stnanc� a 167 

bytových jednotek, ve kterých bude trvale bydlet cca 420 obyvatel (pr�m�rn� do 2,5 

osob/byt). Komunální odpadní vody budou odvád�ny oddílnou kanalizací.  

Tato investice je v sou�asné dob� ve fázi schvalování, ale její existence je nutnou podmínkou 

pro realizaci významných rozvojových projekt� v obci Ostravice a v jejím nejbližším okolí. 

�OV bude mechanicko – biologického typu s terciárním �išt�ním a strojním odvodn�ním 

kalu. P�edpokládaná produkce zahušt�ného kalu je 0,23 m3/d s obsahem sušiny 12 – 20%. 

Provoz �OV obce Ostravice bude v plném rozsahu zajiš�ovat odborná firma. 
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Výstupní parametry odpadní vody po jejím �išt�ní jsou uvedeny v tab. 4.  

 

Tab. 4: Zbytkové zne�išt�ní odpadní vody navržené �OV Ostravice.  

Ukazatel  Zbytkové 

zne�išt�ní pr�m�r   

Zbytkové 

zne�išt�ní  max  

Ú�innost �išt�ní 

BSK5 20 mg/l 40 mg/l 98% 

CHSK – Cr 40 mg/l 90 mg/l  

NL 20 mg/l 40 mg/l 96% 

N- NH4 5 mg/l 5 mg/l  

N-NO3 15 mg/l 20 mg/l  

 

Veškeré deš�ové a povrchové vody budou vedeny do deš�ové kanalizace. 

Sou�ástí odpadních vod budou splachy z parkovišt�, které budou �išt�ny odlu�ova�em 

ropných látek s prodlouženou koalescencí, kalovou jímkou a automatickým uzáv�rem odtoku 

bez sorpce. Výstup na odtoku je garantován na koncentraci NEL < 0,2 mg/l. Pro odvod 

deš�ových vod z parkovišt� jsou projektovány dva odlu�ova�e, které odpovídají 

p�edpokládané etapovitosti výstavby parkovišt�. Jejich �innost bude navzájem nezávislá. 

Parametry odlu�ova�� jsou pro použité parametry (intenzita dešt� 150 l/ha, doba srážek 15 

min, koeficienty per=1,0, k=0,8) následující: 

Ozna�. ORL po�et stání plocha stání výpo�t.odto

k 

navržený 

ORL 

 ks celkem m2 l/s l/s 

ORL 7 275 6 700 80,0 80,0 

ORL 8 275 6 700 80,0 80,0 

 

Recipientem vy�išt�né odpadní vody z tlakové kanalizace bude po jejím pr�toku �istírnou 

odpadních vod tok Ostravice. Odpadní vody z “Ostravice - Centrum a parkovišt�“ budou 

odpovídat požadavk�m kanaliza�ního �ádu pro p�ipravovanou obecní �OV, recipient (�eka 

Ostravice) nebude nep�im��en� ovlivn�n vypoušt�ním zbytkového zne�išt�ní. Deš�ové vody 

a vy�išt�né splachy z parkovišt� budou odvád�ny deš�ovou kanalizací, která bude zaúst�na 

do toku St�íbrník v jediné výústi. Koryto toku St�íbrník má dle sd�lení �HMÚ a 

hydrotechnického výpo�tu projektanta dostate�nou pr�to�nost pro odvedení 100 leté vody.  
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Tab. 5: Produkce odpadních vod provozem „Ostravice - Centrum a parkovišt�“  

Položka produkce odpadní vody Produkované množství odp. vody 

Komunální odpadní vody   

Obyvatelé Centrum 90x375 l/den, 33,75 m3/den, 12330 

m3/rok 

Ostatní provozy a prostory Centrum 6500 m3/rok 

Celkem/ bytový d�m (11 bytových jednotek) 11x375=4,12 m3/den, 1496 m3/rok 

Celkem všechny bytové domy (7 dom�)  10476 m3/rok 

Celkem komunální odpadní vody  29306 m3/rok 

Deš�ové vody   

Deš�ové vody st�echy Centrum Max 195 l/s 

Zpevn�né plochy – Centrum     Max 209 l/s 

Deš�ové vody st�echy Bytové domy   7x20,9 l/s, Max 146,3 l/s 

Deš�ové vody zpevn�né plochy Bytové domy  7x8,l9/s, Max 57,3 l/s 

Parkovišt�  Max 240 l/s 

Komunikace "Ostravice - Centrum a parkovišt�"  Max 570 l/s 

 

B III. 3. Odpady 

Nejširší spektrum odpad� bude vznikat v pr�b�hu výstavby „Ostravice - Centrum a 

parkovišt�“ a v dob� osazování jednotlivých technologických sou�ástí – vzduchotechniky a 

vnit�ního vybavení. Výstavba „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ p�edstavuje stavbu 

komunikací, inženýrských sítí, budov pro bydlení, provozovny i adminatrativu a parkovišt�, 

dále plochy upravené zelen� a oplocení pozemku. Spektrum odpad�, které budou vznikat p�i 

výstavb�, je uvedeno v tab. 6. Tyto odpady budou vznikat p�i následujících pracích: 

- skrývka ornice a podorni�ní vrstvy 
- výkopové práce 
- budování inženýrských sítí 
- budování objekt� 
- pokládání jednotlivých vrstev komunikací a realizace terénních úprav 
- osazování vnit�ních technolgických sou�ástí (nap�íklad vzduchotechnika, klimatizace, 

komunika�ní technologie) a venkovních technologií (�išt�ní splach� z parkovišt�)  
- p�ípadné �ešení havarijních situací (nap�. únik PHM z dopravních prost�edk� a 

stavebních mechanism�)  
V období provozu „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ budou vznikat odpady p�edevším typu 

obal�, odpady komunálního typu a kuchy�ské odpady ze stravovacích provoz�, které budou 
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obsahovat významný podíl BRO (biologicky rozložitelného odpadu). Mimoto budou vznikat 

odpady klasické komunální jako pr�vodní jev trvalého bydlení ve 167 bytových jednotkách. 

Odpady, které budou vznikat v rámci údržby „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ v�etn� jeho 

technického zázemí a p�i �išt�ní splach� z parkovišt� (kaly z odlu�ova�� NEL), budou 

p�ebírány smluvními firmami, proto nejsou v p�ehledu nakládání s produkovanými odpady 

uvažovány. 

Z tab. �. 7 je patrné, že p�i výstavb� ani provozu „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ není 

o�ekávána produkce nebezpe�ných odpad�. 

 

Tab. 6: Odpady vznikající p�i výstavb� „Ostravice - Centrum a parkovišt�“  

Odpad  Produkce v období Ozna�ení dle kat. 
odpad� 

Kategorie Kat. �. 
(vyhl.381/
2001 Sb.) 

Odpadní barvy 
rizikové 

Dokon�ovací práce na 
za�ízení, povrchové 
úpravy 

Odpadní barvy a laky 
obsahující organická 
rozpoušt�dla nebo jiné 
nebezpe�né látky 

O/N 08 01 11 

Odpadní barvy Dokon�ovací práce na 
za�ízení, povrchové 
úpravy 

Jiné odpadní barvy a 
laky neuvedené pod 
�íslem 08 01 11 

O 08 01 12 

Obaly – papír Celé období výstavby Papírové a lepenkové 
obaly 

O 15 01 01 

Obaly – plast  Celé období výstavby Plastové obaly  O 15 01 02 
Obaly – d�evo  Celé období výstavby D�ev�né obaly O 15 01 03 
Odpadní beton Výstavba objekt� a 

jejich vnit�ní 
vybavenosti 

Beton  O 17 01 01 

Odpadní cihly Výstavba objekt� a 
jejich vnit�ní 
vybavenosti 

Cihly  O 17 01 02 

Odpadní 
keramika a 
minerální látky 

Výstavba objekt� a 
jejich vnit�ní 
vybavenosti, sanitárního 
za�ízení 

Sm�si betonu, cihel 
nebo keramických 
výrobk�  

O 17 01 07 

Odpadní d�evo Vnit�ní vybavení areálu D�evo  O 17 02 01 
Odpadní sklo Vnit�ní vybavení areálu Sklo O 17 02 02 
Odpadní plasty Vnit�ní vybavení areálu Plasty  O 17 02 03 
Asfalt 
nebezpe�ný 

Izolace stavebních 
objekt� a ploch pro 
speciální ú�ely, 
zneškodn�ní firmou 
provozující sb�r 

Asfaltové sm�si 
obsahující dehet 

N 17 03 01 

Asfalt ostatní Izolace stavebních 
objekt� a ploch pro 
speciální ú�ely, 

Asfaltové sm�si 
neuvedené pod �. 17 
03 01 

O 17 03 02 
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zneškodn�ní firmou 
provozující sb�r 

Železo, ocel Výstavba, zneškodn�ní 
firmou provozující sb�r 

Železo a ocel O 17 04 05 

Odpadní kabely Výstavba, zneškodn�ní 
na skládce  

Kabely neuvedené pod 
�. 17 04 10 

O 17 04 11 

Zemina nebo 
kamení  

Výstavba, použití na 
míst� k terénním 
úpravám 

Zemina a kamení 
neuvedené pod �. 17 
05 03 

O 17 05 04 

Hlušina ze 
základ� staveb 

Výstavba, využití jako 
spodní vrstva terénních 
úprav 

Vyt�žená hlušina 
neuvedená pod �íslem 
17 05 05 

O 17 05 06 

Odpadní izolace Výstavba objekt� a 
jejich izolace vn�jší a 
vnit�ní 

Izola�ní materiály bez 
obsahu azbestu a 
jiných nebezp. látek 

O 17 06 04 

Stavební odpad 
rizikový 

Výstavba a montáž 
speciálních technologií 

Jiné stavební a 
demoli�ní odpady 
obsahující nebezpe�né 
látky 

O/N 17 09 03 

Sm�sný stavební 
odpad, za�ízení 
staveništ�, 

Celá doba výstavby 
odstran�ní 
skládkováním  

Sm�sné stavební a 
demoli�ní odpady 
neuvedené pod �ísly 
17 09 01, 17 09 02 a 
17 09 03 

O 17 09 04 

Sm�sný 
komunální odpad 

Celá doba výstavby Sm�sný komunální 
odpad 

O 20 03 01 

 

Tab. 7: Produkované odpady b�hem provozu „Ostravice - Centrum a parkovišt�“  

Odpad  Produkce 
v období 

Ozna�ení dle kat. odpad� Kategorie Kat. �. 
(vyhl.381/
2001 Sb.) 

Papírové obaly Provoz za�ízení  Papírové a lepenkové obaly O 15 01 01 
Plastové obaly Provoz za�ízení  Plastové obaly O 15 01 02 

Palety, krabice Provoz za�ízení  D�ev�né obaly O 15 01 03 

Kovové krabice Provoz za�ízení  Kovové obaly O 15 01 04 

Sklo  Provoz za�ízení  Sklen�né obaly O 15 01 07 

Baterie  Provoz za�ízení Nikl-kadmiové baterie a 
akumulátory 

N 16 06 02 

Baterie  Provoz za�ízení Alkalické baterie O 16 06 04 

Sb�rový papír Provoz za�ízení Odpadní papír net�íd�ný O 20 01 01 

Zá�ivky  Provoz za�ízení Zá�ivky  N 20 01 21 

Odpady 
ze stravování 

Provoz za�ízení BRO z kuchyní a stravoven  O 20 01 08 

Odpady ze zelen� Provoz za�ízení Biologicky rozložitelný 
odpad 

O 20 02 01 
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Sm�sný 
komunální odpad 

Provoz za�ízení  Sm�sný komunální odpad O 20 03 01 

Uli�ní smetky  Provoz za�ízení  Uli�ní smetky O 20 03 03 

 

B III. 4. Hluk, vibrace 

Období výstavby „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ se projeví p�edevším hlukem p�i 

provozu stavebních mechanism�. Jedná se o b�žný stavební hluk, který doprovází každou 

stavbu, prevence je možná p�edevším pomocí organiza�ních opat�ení – vymezení období dne 

a týdne, kdy budu mechanismy používány. Stavební práce budou probíhat pouze b�hem 

všedních dn� v dob� 7 – 21 hodin. Jako zdroje hluku se v tomto období projeví zdroje hluku, 

které jsou popsány v hlukové studii v p�íloze. Pro výstavbu bytového domu bylo uvažováno 

s pot�ebou provozu 200 nákladních automobil� pro obsluhu staveništ�, zemina nebude 

odvážena. Hluk bude tvo�en liniovým zdrojem – p�edevším nákladní doprava.  

Vlastní stavební práce se projeví krátkodobým hlukem stavebních mechanism� v plochách 

v okolí investi�ního zám�ru „Ostravice - Centrum a parkovišt�“, kdy se uplatní jako plošný 

zdroj – p�edevším hlu�nost stavebních stroj� a mechanism� v období terénní p�ípravy 

staveništ�, p�ípravy stavby budov, b�hem výstavby hrubé stavby a v p�ípad� parkovišt� p�i 

plošné p�íprav� terénu p�ed pokládkou jednotlivých povrchových vrstev. Délka p�sobení 

tohoto zdroje hluku je uvažována na max 8 m�síc�. Relativní krátkodobost tohoto p�sobení 

spolu s na�asováním �inností do období stanoveného orgánem hygienické služby umožní 

omezení negativních vliv� hluku b�hem období výstavby na dot�ené obyvatelstvo v souladu 

s požadavky na�ízení vlády �R �. 148/2006 Sb. N�které ze zdroj� hlu�nosti budou v období 

výstavby provozovány uvnit� budov a za�ízení (nap�íklad brusky, rozbrušova�ky, sva�ovací 

za�ízení apod.), �ímž bude omezeno i jejich p�sobení na okolní populaci. 

 

Hlu�nost p�i provozu „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ mohou zp�sobit stacionární, 

liniové i plošné zdroje hluku. 

Stacionární zdroje p�edstavují pouze sou�ásti vzduchotechnického za�ízení a klimatiza�ní 

jednotky na budove Cetrum v míst� budoucího nám�stí. Tato za�ízení jsou navržena tak, aby 

byly na okrajích plochy investi�ního zám�ru „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ dodrženy 

p�ípustné hodnoty hlu�nosti pro obytné prost�edí podle NV 148/2006 Sb. Za�ízení „Ostravice 

- Centrum a parkovišt�“ nebude provozovat jiné stacionární zdroje hlu�nosti, které by se 

projevovaly b�hem jeho provozu rušiv� v��i okolí. 



Skácel A., 2006: Rozvoj obce Ostravice – Centrum. Oznámení dle p�íl. 4 zák �. 100/2001 Sb. str. 29 z 142 

Liniové zdroje hluku jsou p�edstavovány pouze osobní dopravou, nákladní doprava bude 

v období provozui "Ostravice - Centrum a parkovišt�" z hlediska produkce hluku 

zanedbatelná. Jak bylo již uvedeno v kapitole B II.4., pro obsluhu zásobování je nutno po�ítat 

s p�íjezdem (a odjezdem) 5 dodávkových automobil�/den, avšak osobní doprava bude na této 

lokalit� zna�n� intenzivní. Hlavní budova "Ostravice - Centrum a parkovišt�" p�edstavuje 

vyvolanou dopravu 538 vozidel/den (pohyb� vozidel) trvale bydlícími obyvateli, provot 

parkovišt� p�edpokládá nepravidelný provoz s rozdíly mezi letní a zimní sezónou a zna�nými 

rozdíly i b�hem týdne, maximální krátkodobý o�ekávaný pohyb vozidel je odhadován na 175 

vozidel/hod. 

Hluk zp�sobený obyvateli a návšt�vníky p�i pracovní i mimopravdovní �innosti v „Ostravice 

- Centrum a parkovišt�“ je zdrojem nejistot. V této oblasti je možné uplatnit pouze 

preventivní opat�ení sm�rovaná tak, aby hlukové projevy z rekrea�ních aktivit a pracovní 

�innosti jednotlivých provozoven nerušily trvale bydlící obyvatele, p�edevším b�hem no�ních 

hodin. 

Pro investora je doporu�eno provést terénní m��ení hlu�nosti na lokalit� p�ed zahájením 

výstavby „Ostravice - Centrum a parkovišt�“, nebo� nejsou k dispozici spolehlivé referen�ní 

hodnoty hlu�nosti ze zpracovávaných lokalit a výpo�et sou�asné hlu�nosti na lokalit� 

(hodnoty pozadí hlu�nosti z komunikace I/56) p�edpokládá, že v sou�asné dob� existují 

v dot�ené lokalit� body, ve kterých je p�ekro�ena p�ípustná hodnota hlu�nosti dle p�íslušné 

legislativy.  

 

B III. 5. Dopl�ující údaje  

Výstavba „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ p�edpokládá provedení terénních úprav v ploše 

budoucích staveb. Terénní úpravy budou zam��eny p�edevším na vyrovnání drobných 

nerovností v terénu a stabilizace ploch v místech ur�ených pro parkovací plochy. Jako 

materiál pro terénní úpravy bude využita zemina vyt�žená p�i výkopových pracích pro 

základy komunikací, inženýrských sítí a základy budov. Sou�asná terénní konfigurace p�itom 

poskytuje vhodné podmínky pro minimalizaci nutných terénních zásah� a jejich omezení na 

nezbytnou míru. 

Terén lokality není sklonitý a speciální protierozní opat�ení nejsou pot�ebná. 
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�ást C. Údaje o stavu životního prost�edí 

v dot�eném území 

C I. Vý�et nejzávažn�jších environmentálních charakteristik dot�eného 

území 

Navrhované plochy pro využití jako „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ leží mimo oblast 

CHKO Beskydy. Plocha budoucího zám�ru v�etn� ploch pro projektovaná parkovišt� mají 

charakter zem�d�lské p�dy, na které se v sou�asné dob� nalézají trvalé travní porosty se 

zem�d�lským obhospoda�ováním. D�evinná vegetace se nalézá v okolí ploch budoucího 

„Ostravice - Centrum a parkovišt�“, ale na samotné lokalit� se nevyskytují. V�tšina plochy se 

nalézá v niv� �eky Ostravice. V bezprost�edním dosahu areálu jsou pouze drobné toky 

St�íbrník a Bahník, kone�ným recipientem jeho vod je �eka Ostravice. Tok St�íbrník je 

v sou�asné dob� revitalizován v souvislosti se stavbou sousedícího golfového h�išt�. 

Trvalé osídlení v obci Ostravice v okolí plochy pro „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ je 

lokalizováno p�edevším v okolí hlavní komunikace, jejíž využívání se vlivem realizace 

investi�ního zám�ru „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ podstatn� nezm�ní. O�ekávané 

d�sledky zm�ny dopravní situace po realizaci všech etap rozvojového zám�ru v oblasti Dolní 

Ostravice jsou p�edm�tem specializovaných studií (hlukové a rozptylové studie).  

Populaci v obci Ostravice �iní 2300 osob. Dosah vliv� „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ 

m�že ovliv�ovat pouze populaci v jeho bezprost�edním okolí. Po�etnost dot�ené populace je 

odhadnut do 80 trvale bydlících osob. 

Celkový charakter plochy pro investi�ní zám�r „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ je možno 

ozna�it jako lu�ní lokalitu ovlivn�nou zvýšeným pohybem osob v d�sledku blízkosti 

sídelního útvaru s vysokou mírou antropizace v d�sledku zem�d�lského využívání.  

 

C II. Charakteristika sou�asného stavu složek životního prost�edí 

v dot�eném území 

C.II.1. Ovzduší a klima 

Oblast Beskyd v blízkosti obce Ostravice je charakterizována jako lokalita v okrsku klimatu 

mírn� chladného a velmi vlhkého s pr�m�rnou ro�ní teplotou kolem 7,6oC. Oblast je 

charakteristická prodlouženým obdobím zimy. Oblast Beskyd je srážkov� nadpr�m�rná 



Skácel A., 2006: Rozvoj obce Ostravice – Centrum. Oznámení dle p�íl. 4 zák �. 100/2001 Sb. str. 31 z 142 

(ro�ní maximum �iní 1400 mm na Lysé ho�e, ve srážkovém stínu 1000 mm). Obvyklé a 

o�ekávané sn�hové podmínky v obci Ostravice, která je v sou�asnosti známá jako základna 

pro zimní rekrea�ní využití návšt�vník�, jsou uvedeny v tab. 8. Obec Ostravice se nachází 

v náv�trné oblasti sm�rem od Ostravské aglomerace, m�sta Frýdku – Místku a Frýdlantu nad 

Ostravicí.  

 

Tab. 8: Obvyklé a o�ekávané sn�hové pom�ry obce Ostravice 

 Po�et dn� 
Po�et dn� s p�irozenou sn�hovou pokrývkou ro�n� 100 
Odhadovaný provoz venkovních za�ízení „Ostravice - Centrum a 
parkovišt�“ (v teplém období roku) 

180 

 

Klimatické podmínky odpovídají m��ením provád�ným na klimatologické stanici �HMÚ ve 

Frenštát� p. Radhošt�m. Výsledky vycházející z dlouhodobých hodnot (období let 1961 – 

1990), jsou vedeny v tab. 9. 

Území obce Ostravice (jeho centrální �ást na obou b�ezích �eky Ostravice) se nachází v mírn� 

teplé klimatické oblasti MT 2.  

 

Tab. 9: Vybrané klimatologické charakteristiky oblasti Ostravice 

  Po�et  letních dn�    20 – 30 
  Po�et zimních dn�    110 – 130 
  Pr�m�rná lednová teplota   -3 až -4 °C 
  Srážkový úhrn ve vegeta�ním období  450 – 500 mm 
  Po�et dn� se sn�hovou pokrývkou  80 – 100 
  Pr�m�rná ro�ní teplota se pohybuje v nadmo�ské výšce 417 m.n m. 7,5 °C 
  Pr�m�rný ro�ní srážkový úhrn �iní  1168 mm 

(Podle údaj� z návrhu konceptu územního plánu obce Ostravice, listopad 1998). 

 

V�trnou expozici je možno doložit daty z �HMÚ. Nejbližší provozovaná stanice AIM 

�HMÚ je na lokalit� �eladná (tab. 11). Vzhledem ke konfiguraci údolí a topografické situaci 

je jisté, že na lokalit� bude preferen�n� posíleno proud�ní severo-jižní. 

Tab. 10: V�trná r�žice na lokalit� Ostravice (�HMÚ, 2004)  

 Rychlost v m/s  S  SV  V  JV  J  JZ  Z  SZ  Bezv�t�í  Sou�et  
Celkem  12.51 9.6 6.99 6.6 16.11 8.38 11.8 17.5 7.51 100.00 
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Plochy „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ jsou díky své expozici (bez zohledn�ní místní 

konfigurace terénu) vystaveny p�ímým ú�ink�m v�tru p�ibližn� 42 % �asu (sou�et S, SZ a 

Z v�tr�). Díky orientaci svahu a nadmo�ské výšce bude délka sn�hové pokrývky odpovídat 

obvyklým pom�r�m známým z obce Ostravice. Tento fakt umožní efektivní využití zimní 

sezóny, v blízkém areálu golfového h�išt�, kde je projektována lyža�ská b�žecká dráha. 

Vnit�ní prostory „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ budou využívány celoro�n�, venkovní 

prostory nového centra obce Ostravice v dob�, která je odhadnuta v tab. 8.  

Kvalita ovzduší v obci Ostravice mimo dosah hlavní komunikace a mimo dosah lokálních 

vliv� v intravilánu se bude blížit hodnotám pozadí koncentrací škodlivin. Lokalita pro zám�r 

„Ostravice - Centrum a parkovišt�“ leží mimo hlavní dopravní tah v údolí �eky Ostravice, i 

když bude na tento dopravní tah napojena nov� budovanou dopravní infrastrukturou.  

Jako zdroje zne�išt�ní ovzduší v obci Ostravice na lokalit� p�icházejí v úvahu  

- dálkový p�enos škodlivin 

- lokální topeništ� obce Ostravice, které investi�ním zám�rem nebudou dot�eny 

- vliv lokálních zdroj� pr�myslového zne�išt�ní v obci Ostravice (nap�. provoz pily) 

- doprava, p�edevším na komunikaci I/56 Frýdlant n. Ostravicí – Bílá – Bumbálka 

(Slov. republika)  

Umíst�ní „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ leží mimo p�ímý dosah lokálních vliv� 

zne�išt�ní ovzduší. Soub�h uvedených zdroj� zne�išt�ní bude tvo�it lokální pozadí zne�išt�ní 

ovzduší, které se svými hodnotami odpovídat situaci mezi údaji nejbližší stanice 

automatického imisního monitoringu (AIM �HMÚ) a údaji pozadí zne�išt�ní ovzduší malé 

sídelní lokality.  

Jako orienta�ní referen�ní hodnota byla pro tento ú�el zvolena stanice imisního monitoringu 

�. 1356 v �eladné (nadm. výška 400m, tab. 11). Její reprezentativnost �iní 4 – 40 km, což je 

pro daný ú�el vhodné. 

 



Tab. 11: Kvalita ovzduší na stanici AIM �eladná, �íslo 1356 (nejbližší stanice AIM lokalit� Ostravice), údaje �HMÚ pro rok 2005. 

A:: imise NO2 

Hodinové hodnoty  Denní hodnoty  �tvrtletní hodnoty  Ro�ní hodnoty  

Max.  19MV  VOL  50%Kv  Max.     95%Kv  50%Kv  X1q  X2q  X3q  X4q  X  S  N  
Kód stanice 

Organizace 

Typ 

stanice 

Metoda 
Date  Date  VOM  98%Kv  Date        98%Kv  C1q  C2q  C3q  C4q  XG  SG  Dv 

    73.6 ~ 40.4 19.0 17.5 23.9 18.1 23.6 20.8 11.19 362 TCELM 

�HMÚ  

AMS  

GUAJA     05.04. ~ ~ 55.1 89 91 90 92 17.8 1.85 1 

B: imise PM10 

Hodinové hodnoty  Denní hodnoty  �tvrtletní hodnoty  Ro�ní hodnoty  

Max.  19MV  VOL  50%Kv  Max.  36 MV  Vol 50%Kv  X1q  X2q  X3q  X4q  X  S  N  
Kód stanice 

Organizace 

Typ 

stanice 

Metoda 
Date  Date  VOM  98%Kv  Date    Date VoM 98%Kv  C1q  C2q  C3q  C4q  XG  SG  dv 

    121.0 44.0 23 25.0   26.0 38.0      16.95 258 TCELM 

�HMÚ  

MAN 

GRV     24.11. 17.04. 23  77.0 12 75 92 79     1.70 51 



C.II.2. Voda  

Lokalita pro „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ leží v povodí toku Ostravice. Srážkové 

pom�ry povodí byly popsány v p�edchozí kapitole. Lokalita leží blízko okraje chrán�né 

oblasti p�irozené akumulace vod (CHOPAV) Beskydy na jejím severním okraji, po proudu 

pod p�ehradní hrází, mimo díl�í povodí vodárenské p�ehradní nádrže Šance. 

Povrchová voda: 

Územím obce Ostravice protéká �eka Ostravice. Podle údaj� z územního plánu obce Ostravice 

se kvalita vod v �ece (podle �SN 757221 klasifikace jakosti povrchových vod) v této �ásti 

obce nachází na rozhraní II. a III. t�ídy jakosti vody. Podle výskytu n�kterých botanických 

druh� v �ece, konkrétn� mechorost� - prameni�ky obecné (Fontinalis antipyretica), podle 

zastoupení blešivce obecného (Gammarus pulex), larev (nymf) pošvatek (Plecoptera), jepic 

(Ephemeroptera), podle výskytu ryb pstruhového pásma, jako je pstruh poto�ní (Salmo trutta), 

vranka obecná (Cottus gobio), raka �í�ního (Astacus astacus), podle výskytu skorce vodního 

(Cinclus cinclus), led�á�ka obecného (Alcedo athis) a vydry �í�ní (Lutra lutra), p�edstavuje 

�eka velmi kvalitní a hodnotné aquatické prost�edí. Na druhou stranu je nutno konstatovat, že 

tato kvalita povrchových vod je pr�tokem obcí Ostravice ovlivn�na sou�asným stavem 

likvidace komunálních odpadních vod. V obci zatím není vybudována soustavná kanaliza�ní 

sí� ani centrální �istírna odpadních vod. Na území obce je zatím n�kolik lokálních �istíren 

odpadních vod.  

 

Podzemní vody: 

V �ešeném území obou navržených lokalit se nenachází žádný významný zdroj podzemní 

vody. Vodní zdroje leží mimo dosah „Ostravice - Centrum a parkovišt�“. 

Povrchové vody 


eka Ostravice pat�í po profil p�ehradní nádrže Šance mezi vodárenské toky, v oblasti obce 

Ostravice však je již považována za tok ostatní, jehož voda není prioritn� využívána jako 

zdroj vody pro pitné ú�ely. Minimální pr�tok pod p�ehradní hrází je uvažován jako Q355= 292 

l/s, sana�ní pr�tok limitující odb�r vody �iní  Q330= 565 l/s, pr�m�rný pr�tok �iní 3,230 m3/s.  

 

Celé povodí toku Ostravice je náchylné k erozním jev�m, což je zvlášt� z�etelné v období tání 

a po p�ívalových deštích. Lokalita pro investi�ní zám�r však není náchylná k erozním jev�m a 

ani v období výstavby není nutno tento vliv uvažovat. V�tšina plochy je rovinatá se 100% 
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pokryvností vegetací, �ást zájmové plochy je mírn� sklonitá a ani p�i zem�d�lském 

hospoda�ení nejsou na ní patrné projevy erozních vliv�.  

 

Bodové zdroje zne�išt�ní v povodí Ostravice a jejích p�ítok� jsou tvo�eny drobnými 

rozptýlenými zdroji komunálního typu. Kvalita vody v toku Ostravice p�i pr�toku obcí je 

ovlivn�na do zna�né míry procesy v p�ehradní nádrži a zp�sobem manipulace s vypoušt�nou 

vodou. P�ehradní nádrž Šance p�itom tvo�í bariéru, která omezuje p�ínos event. zne�išt�ní 

povrchové vody tokem Ostravice, v�etn� p�ívalového zákalu. Kvalita vody v toku Ostravice 

je pod p�ehradní hrází monitorována podnikem Povodí Odry, s.p., kvalita vody je vysoká, 

odpovídá oligosaprobnímu stupni �istoty. 

 

C.II.3. Horninové prost�edí a p�da  

Zájmová plocha pro výstavbu „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ nachází na m�lkých, 

kamenitých až balvanitých p�dách, jílovitopís�itých, jako zv�tralinový produkt st�ídajících se 

poloh flyšových pískovc� a jílovc� s �astým výskytem podzol�. Vlastní lokalita se však 

nalézá v niv� �eky Ostravice, která je tvo�ena náplavovými št�rkovitými a pís�itými lavicemi, 

p�ekrytými podorni�ní vrstvou a ornicí. 

 

Plánovaná výstavba „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ nebude mít vliv na kvalitu p�dy 

mimo stavební plochy a provoz nezasáhne negativn� horninové prost�edí. Erozní pom�ry 

lokality byly prov��eny na míst�. K viditelným projev�m vodní eroze na lokalit� nedochází, 

pro tento proces není pot�ebné žádné preventivní opat�ení.  

Geologie a geomorfologie 

Území Ostravice je za�azeno do geomorfologického systému následovn�: 

Provincie:  Západní Karpaty 

Subprovincie:  Vn�jší Západní Karpaty 

Oblast :  Západobeskydské podh��í 

Celek:   Podbeskydská pahorkatina 

Podcelek:  Frenštátská brázda 
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Území obce Ostravice se nachází na rozhraní dvou geomorfologických jednotek. P�evážná 

�ást zastav�ného území (dolního konce obce a zájmového území) se nachází ve Frenštátské 

brázd�. Touto Frenštátskou brázdou protéká �eka Ostravice, která zde vytvo�ila mohutné 

št�rkové terasy. Nadmo�ská výška zájmové plochy „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ �iní 

400 mnm. 

Obecn� je možno konstatovat, že geologická stavba obce Ostravice je velmi komplikovaná. 

V�tšina území je budována horninami Karpatského flyše (k�ída až paleogén). V úzkém lemu 

�eky Ostravice p�evládají fluviální sedimenty údolních niv s p�echodem do deluviálních 

sediment�. Odolné pískovce místy vystupují a tvo�í pískovcová skalní �ela, nebo vystupující 

menší skalní útvary jako nap�. na severních svazích Lukšince (sou�ást masivu Lysé hory). 

V šet�ené lokalit� ur�ené pro realizaci zám�ru „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ se 

nevyskytují sesuvná území (aktivní, ostatní). 

 

Radonové riziko: 

Z odvozené mapy radonového rizika vyplývá, že v niv� �eky Ostravice je podloží hodnoceno 

ve 2. kategorii rizika (st�ední radonové riziko z geologického podloží). 

V rámci p�ípravy stavby je nutno v zájmovém území provést m��ení radonového rizika a 

podle jeho výsledk� pak navrhnout p�íslušné opat�ení podle �SN 730601 Ochrana staveb 

proti radonu z podloží. 

 

Ložiska surovin: 

Území obce Ostravice se nachází uvnit� net�ženého ložiska �erného uhlí, v registru ložisek 

(MŽP, Geofond �R) ozna�ené jako prognózní zdroj �. 086700 �eladná – Krásná. 

Dle „Zm�ny podmínek ochrany ložiska �erného uhlí v CHLÚ �ásti Hornoslezské pánve 

zasahující na území �R“ se území obce Ostravice nachází na ploše C2, ve které stavební ú�ad 

nevyžaduje zvláštní podmínky pro stavby z hlediska poddolování. 

 

C.II.4. Flóra a fauna  

Vlastní plocha parcel pro realizaci investi�ního zám�ru „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ je 

tvo�ena zem�d�lskými plochami, které jsou v sou�asné dob� využívány jako trvalé travní 

porosty. Lokalita má charakter antropicky ovlivn�né louky s pravidelnou se�í. Ke�ová a 

stromová vegetace se nalézá mimo plochu vlastního investi�ního zám�ru a nebude vlastní 
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stavební �inností ani provozem „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ ovlivn�na. Pro biologické 

hodnocení však byla zpracována vlastní lokalita v�etn� jejího bezprost�edního okolí. 

P�írodov�dný pr�zkum lokality p�ipravovaného zám�ru „Ostravice - 

Centrum“, ve smyslu ustanovení § 67, zákona �. 114/1992 Sb., o ochran� 

p�írody a krajiny, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� 
 

1. Základní údaje 
Název zám�ru: Ostravice - Centrum  

Žadatel (investor): Ostravice Centrum, a.s. 

Kontakt (kontaktní osoba): Bc. Alexandra Byrtusová 

Umíst�ní zám�ru:  

Kraj: Moravskoslezský 

Obec: Ostravice 

Katastrální území: Ostravice 

Pozemky, parc. �íslo, viz kapitola B.II.1., kultura – trvalý travní porost (ttp) 

 

2. Metodika a zp�sob studia zkoumané lokality (flóra a fauna) 
Floristické a faunistické studium zájmové lokality bylo provedeno formou poch�zek 

zkoumaným územím za�átkem m�síce zá�í tak, že byly zaznamenány charakteristické 

rostlinné a d�evinné druhy, a to jako inventární soupis zjišt�ných taxon�. P�i t�chto 

poch�zkách byla rovn�ž provád�na faunistická pozorování zam��ená na zjišt�ní 

p�ítomnosti živo�ich�, p�ípadn� jejich stop a další pobytové znaky indikující jejich 

p�ítomnost ve zkoumané lokalit� jako nap�. trus, ulity nebo zbytky ulit plž�, �ásti t�l 

uhynulého hmyzu, nory hlodavc�, zbytky pe�í, srsti  a pod. 

 

3. Celková charakteristika lokality zám�ru „Ostravice - Centrum“ a jejího širšího okolí 
Obec: Ostravice 

Katastrální území: Ostravice 

Charakteristika lokality: Tuto lokalitu tvo�í rovinatá �erstv� pokosená a následn� tekutou 

hov�zí kejdou pohnojená louka, která navazuje na sklizené obilné pole (pšenice). Na 

východní stran� je tato lokalita ohrani�ena potokem Bahník s p�ilehlým doprovodným 

b�ehovým porostem. Ve st�ední �ásti této lokality se nachází areál zem�d�lského st�ediska 

živo�išné výroby (hov�zí dobytek – dojnice), jehož terén je p�esycen dusíkem s hojnými 
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zástupci nitrofilní a ruderální flóry (vlivem p�ebytku dusíku velmi mohutné), dále tém�� 

neprostupnými skupinami ke�� a skupinkami vzrostlých listnatých d�evin, vesm�s 

soliterního charakteru. 

Sou�ásti této lokality je menší plocha rovn�ž zem�d�lsky využívaných luk na východním 

svahu v sousedství dalšího zem�d�lského st�ediska, jehož výraznou dominantu tvo�í 4 

senážní v�že.  

Expozice: Rovina s p�echodem do velmi mírného východního svahu 

Nadmo�ská výška lokality: 400 m a 460 m 

Geologický a pedologický podklad: Pom�rn� hluboké, místy št�rkovité p�dy, v�tšinou 

hlinité až jílovito-pís�ité, mírn� vlhké, kyselé kambizem�, místy zamok�elé. Východní 

hranici lokality tvo�í zahloubené, narovnané a upravené koryto místního potoka Bahník 

s opevn�ným dnem, místy doprovázené dodate�n� vzniklým b�ehovým porostem (vesm�s 

olše šedá). 

Geomorfologické za�azení lokality: Zájmová lokalita dle geomorfologického �len�ní 

náleží k provincii Západní Karpaty, k soustav� Vn�jší západní Karpaty, oblasti 

Západobeskydské podh��í, celku Podbeskydská pahorkatina a podcelku Lysohorská 

hornatina,  (Demek 1987). 

Západní Beskydy jsou tvo�eny souvrstvím peleogenních pískovc� a jílovc� godulské 

digitace slezského p�íkrovu. Reliéf je erozn� denuda�ní se stopami pliocenního 

zarovnaného povrchu. 

 

4. Biologický pr�zkum lokality 
Výsledek floristického pr�zkumu je proveden jako inventární soupis na studované ploše 

nalezených taxon� cévnatých rostlin. 

Datum: 7.9.2006  

Flóra: 
Inventární soupis zjišt�ných cévnatých rostlin na pokosené louce (p�evažují kulturní 

traviny) 

D�eviny - chybí 

Ke�e - chybí  

Byliny (pokryvnost 100 %) 

kost�ava lu�ní   Festuca pratensis 

psárka lu�ní   Alopecurus pratense 
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kost�ava �ervená   Festuca rubra 

lipnice lu�ní   Poa pratensis 

srha lalo�natá   Dactylis glomerata 

jílek vytrvalý   Lolium perene 

bojínek lu�ní   Phleum pratense 

kop�iva, žahavka ro�ní  Urtica urens 

jetel lu�ní    Trifolium pratense 

jetel plazivý    Trifolium repens 

kontryhel obecný   Alchemilla vulgaris 

konopice rolní   Galeopsis tetrahit 

š�ovík tupolistý   Rumex obtusifolia 

mochna plazivá   Potentilla reptans 

�eb�í�ek obecný   Achillea millefolium 

pampeliška, smetánka léka�ská Taraxacum officinale 

pchá�, oset rolní   Cirsium arvense (okraje louky, úhor) 

prysky�ník prudký  Ranunculus acer 

kostival léka�ský   Symphatum officinale 

podzimka, pampeliška obecná Leontodon autumnalis 

Mechorosty:  

ba�atka obecná   Brachythecium rutabulum   

 

Inventární soupis cévnatých rostlin sklizeného obilného pole, které navazuje na louku a na 

areál objekt� živo�išné výroby (kravín). Na obilném poli p�evažují jednoleté plevele. 

violka rolní   Viola arvensis 

ježatka ku�í noha   Echinochloa crus-galli 

pchá�, oset rolní   Cirsium arvense 

he�mánkovec nevonný  Tripleurospermum maritimum 

kokoška pastuší tobolka  Capsella bursa-pastoris 

š�ovík tupolistý   Rumex obtusifolius 

drchni�ka rolní   Anagallis arvensis 

mochna plazivá   Potentilla reptans 

pýr plazivý   Elytrigia repens 

jitrocel v�tší   Plantago major 
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kop�iva dvoudomá  Urtica dioica  

merlík bílý   Chenopodium album 

kuklík m�stský   Geum urbanum  

jetel plazivý   Trifolium repens 

kakost lu�ní   Geranium pratense (okraj pole, úhor) 

pomn�nka rolní   Myosotis arvensis 

bršlice kozí noha   Aegopodium podagraria 

 

Popis lokality: 

Inventární soupis cévnatých rostlin tvo�ících doprovodný, druhov� pestrý, b�ehový porost 

na pravém a levém b�ehu místní vodote�e – potoka Bahník, který tvo�í spodní hranici 

zájmové lokality. Stromy jsou r�zného stá�í (20 – 30 let), vesm�s soliterního vzhledu. 

Ke�e a mohutné byliny, zejména dominantní kop�iva dvoudomá spolu s neofytní 

netýkavkou žláznatou vytvá�ejí díky p�ebytku splavovaného dusíku z organického hnojení 

louky prakticky nepropustné houštiny. tvo�í vodote� – potok Bahník spolu s b�ehovým 

porostem. Potok Bahník p�edstavuje upravený, nap�ímený tok s kamenným opevn�ním 

dna. N�které úseky upraveného vodního toku jsou bez doprovodné zelen�. Protože se 

jedná o významný krajinný prvek - ze zákona (zákon �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody  

a krajiny, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�) byl proveden jeho popis. 

D�eviny: 

olše šedá    Alnus incana 

jasan ztepilý   Fraxinus excelsior 

lípa srd�itá   Tilia cordata 

b�íza b�lokorá   Betula pendula 

javor mlé�    Acer platanoides 

jilm horský   Ulmus scabra    

 

Ke�e: 

bez �erný    Sambucus nigra 

r�že šípková   Rosa canina 

hloh jednosemenný  Crataegus monogyna 

líska obecná   Corylus avellana 

ostružiník k�ovitý   Rubus fruticosus 
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Byliny: 

kop�iva dvoudomá  Urtica dioica (mohutná, skupiny) 

netýkavka žláznatá (Royleová) Impatiens glandulifera 

lopuch v�tší   Arctium lappa 

t�tina k�ovištní   Calamagrostis epigeios 

bršlice kozí noha   Aegopodium podagraria 

máta dlouholistá   Mentha longifolia 

krabilice chlupatá   Chaerophyllum hirsutum 

šalv�j lepkavá   Salvia glutinosa 

kop�iva, žahavka ro�ní  Urtica urens (velké porosty v um�le opevn�ném koryt� 

potoka, jako d�sledek p�ebytku dusíku) 

 

Popis lokality: 

Areál zem�d�lského st�ediska živo�išné výroby je tvo�en hlavním objektem pro ustájení 

dojnic a soustavou r�zných, vesm�s nevyužívaných hospodá�ských p�íst�ešk�, k�len, 

jímek, zbytku zem�d�lských stroj� a pod., nejspíš již zapomenutých, nepoužívaných  

a nyní skrytých v bujné zelení (ke�e a mohutné byliny) v d�sledku podloží p�esyceného 

organickým dusíkem.  

D�eviny: 

jasan ztepilý   Fraxinus excelsior 

lípa srd�itá   Tilia cordata 

olše šedá    Alnus incana 

 

Ke�e: 

bez �erný    Sambucus nigra 

k�ídlatka japonská  Reynoutria japonica 

r�že šípková   Rosa canina 

 

Byliny: 

kop�iva dvoudomá  Urtica dioica (mohutná, dominantní) 

pchá�, oset rolní   Cirsium pratense (mohutný a dominantní) 

netýkavka žláznatá, Royleová Impatiens glandulifera (velmi mohutná, neofyt) 
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konopice rolní   Galeopsis tetrahit 

jitrocel v�tší   Plantago major 

pelyn�k �ernobýl   Artemisia vulgaris 

lopuch v�tší   Arctium lappa 

lebeda rozkladitá   Atriplex patula 

merlík bílý   Chenopodium album 

bršlice kozí noha   Aegopodium podagraria 

netýkavka malokv�tá  Impatiens parviflora 

mochna husí   Potentilla anserina 

celík zlatobýl   Solidago canadensis (neofyt) 

kop�iva, žahavka ro�ní  Urtica urens 

t�tina k�ovištní   Calamagrostis epigeios 

 

Popis lokality: 

Samostatná plocha v sousedství zem�d�lského st�ediska se 4-mi senážními v�žemi. Areál 

d�ív�jšího st�ediska živo�išné výroby v sou�asné dob� využívá firma Karel Mališ, 

Ostravice (komunální služby, chov mastného skotu, zimní údržba komunikací a prodej 

palivového d�eva. Studovanou plochu tvo�í obhospoda�ovaná a pasená louka s p�evážn� 

travním pokryvem.  

D�eviny – chybí 

Ke�e – chybí 

Byliny (pokryvnost 100 %): 

kost�ava lu�ní   Festuca pratensis 

psárka lu�ní   Alopecurus pratense 

lipnice lu�ní   Poa pratensis 

srha lalo�natá   Dactylis glomerata 

jílek vytrvalý   Lolium perene 

bojínek lu�ní   Phleum pratense 

kontryhel obecný   Alchemilla vulgaris 

š�ovík tupolistý   Rumex obtusifolia 

kop�iva dvoudomá  Urtica dioica 

pampeliška, smetánka léka�ská Taraxacum officinale 

svízel povázka   Galium mollugo 
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jetel lu�ní    Trifolium pratense 

podzimka, pampeliška obecná Lentodon autumnalis 

bršlice kozí noha   Aegopodium podagraria 

vikev pta�í   Vicia cracca 

krabilice chlupatá   Chaerophyllum hirsutum 

sítina klubkatá   Juncus conglomeratus 

chrpa lu�ní   Centaurea jacea 

jitrocel kopinatý   Plantago lanceolata 

kostival léka�ský   Symphytum officinale 

 

Popis lokality: 

Inventární soupis cévnatých rostlin tvo�ících doprovodný, druhov� pom�rn� pestrý, 

b�ehový porost na pravém a levém b�ehu druhé místní vodote�e – potoka St�íbrník, který 

tvo�í spodní hranici této druhé zájmové lokality. Stromy jsou r�zného stá�í do 20 let, 

vesm�s soliterního vzhledu a jen na n�kolika místech. Ke�e a mohutné byliny, zejména 

dominantní kop�iva dvoudomá spolu s neofytní netýkavkou žláznatou vytvá�ejí 

nepropustné houštiny. Potok St�íbrník zde p�edstavuje upravený, nap�ímený tok 

s kamenným opevn�ním dna. Protože se jedná o významný krajinný prvek - ze zákona 

(zákon �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�) byl 

proveden jeho popis. 

D�eviny: 

olše šedá    Alnus incana (soliterní) 

vrba bílá    Salix alba (soliterní) 

je�áb pta�í    Sorbus aucuparia 

 

Ke�e (vytvá�ejí pom�rn� hustý porost po obou b�ezích upraveného potoka St�íbrník): 

svída krvavá   Swida sanguinea 

kalina obecná   Viburnum opulus 

hloh jednosemenný  Crataegus monogyna 

bez �erný    Sambucus nigra 

ostružiník k�ovitý   Rubus fruticosus 

r�že šípková   Rosa canina 
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Byliny (oba b�ehy um�lé upravené vodote� p�edstavují pom�rn� suché stanovišt�, �emuž 

odpovídá složení bylinného patra): 

kop�iva dvoudomá  Urtica dioica (mohutná, dominantní) 

pchá�, oset rolní   Cirsium pratense (mohutný a dominantní) 

netýkavka žláznatá, Royleová Impatiens glandulifera (velmi mohutná, neofyt) 

konopice rolní   Galeopsis tetrahit 

jitrocel v�tší   Plantago major 

pelyn�k �ernobýl   Artemisia vulgaris 

lopuch v�tší   Arctium lappa 

star�ek Fuchs�v   Senecio fuchsii 

vrati� obecný   Tanacetum vulgare 

sadec konopá�   Eupatorium cannabinum 

kuklík m�stský   Geum urbanum  

t�ezalka chlupatá   Hypericum hirsutum 

kerblík lesní   Anthriscus silvestris 

bolehlav plamatý   Conium maculatum 

kostival léka�ský   Samphytum officinalis 

�eb�í�ek obecný   Achillea millefolium  

lopuch v�tší    Arctium lappa 

šalv�j hajní   Salvia nemorosa 

št�tka lesní   Dipsacus silvester 

 

trávy: 

t�tina k�ovištní   Calamagrostis epigeios (dominantní) 

 

Fauna: 
Bezobratlí – hmyz (entomofauna) je v zájmové lokalit� zastoupen druhy, které p�edevším 

tuto lokalitu navšt�vují v období potravní nabídky. Jde hlavn� o p�eletující druhy jako 

v�ela medonosná (rod Apis), zalétají sem také  �meláci (Bombus*), jedná se p�edevším  

o hojného �meláka zemního (Bombus terrestris*), z motýl� zejména pak babo�ky 

(Hymphlidae), jako babo�ka kop�ivová (Aglais urticae) a babo�ka paví oko (Inachis io), 

b�lásci (Pieris sp.), a to b�lásek �epkový (Pieris napi) a b�lásek zelný (Pieris brassicae). 
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Hojní jsou také perle�ovci (Argynnis sp.). Z dalšího hmyzu, který se na lokalit� trvale 

zdržuje, zde najdeme zástupce sluné�ek (Coccinellidae), a to sluné�ko sedmite�né 

(Coccinela septempunctata), v�etn� jeho dravých larev. B�žní jsou také kova�íci 

(Elateridae), podle nálezu jejich charakteristických larev – drátovc�. V sou�asném období 

je zde také hojná ploštice (Heteroptera) – rum�nice pospolná (Pyrrhocoris apterus). 

�ele� brouk� je na ploše zastoupena chroustem obecným (Melolontra melolontha). 

V teplých dnech za�átkem podzimu se zde hojn� vyskytuje kobylka zelená (Tettigonia 

viridissima). V jarních m�sících (kv�ten/�erven) je zde hojný páte�í�ek obecný a p. žlutý 

(Cantharis rustica, C. fulva), p�nod�jka (Cercopsis vulnerata). Ve zkoumané lokalit� se 

dále vyskytují b�žné druhy pavouk� �eledi Araneidae, z blanok�ídlých (Hymenoptera) je 

pak podle nález� zemních hnízd zastoupena vosa úto�ná (Vespula germanica) a dle 

�astých p�elet� srše� obecná (Vespra crabro). Vedle již jmenovaných drátovc� (larvy 

kova�ík�) byla na zkoumané ploše nalezena žížala obecná (Lumbricus terrestris). Na 

kv�tech k�ížatých rostlin byla zaznamenána p�ítomnost pest�enek, bzikavek, (bzikavka 

dot�rná), bzu�ivek.  

M�kkýši jsou zastoupeni slimá�kem sí�kovaným (Deroceras reticulatum). 

Zástupce obojživelník� zde p�edstavuje pom�rn� �astý skokan hn�dý (Rana temporaria). 

Obratlovci jsou na zkoumané ploše zastoupení p�edevším ptáky jako p�elety sojky obecné 

(Garrulus glandarius), straky obecné (Pica pica), špa�ka obecného (Sturnus vulgaris),  

a p�nkavy obecné (Fringilla coelebs). Na podzim se zde velmi krátce objevuje p�etahující 

drozd kví�ala (Turdus pilaris), jak ukázala jiná pozorování v tomto období v sousedních 

lokalitách. V k�ovinatých skupinách se vyskytuje a hnízdí: p�nice �ernohlavá (Sylvia 

atricapilla), strnad obecný (Emberiza citrinella), sýkora ko�adra (Parus major), stehlík 

obecný (Carduelis cerduelis), brhlík lesní (Sitta europaea), kos �erný (Turdus merula), 

drozd zp�vný (Turdus philomelos),  kuka�ka obecná (Cuculus canorus), p�ípadn� 

strakapoud velký (Dendrocopos major),  podle hlasových projev� žluna spp. (Picus spp.) 

a holub h�ivná� (Columba palumbus). V okolí kravína je pom�rn� hojná ji�i�ka obecná 

(Delichon urbica), rehek domácí (Phoenicurus ochruros) a rehek zahradní (Phoenicurus 

phoenicurus). Na loukách poblíž obou vodote�í (bahník, St�íbrník) se b�žn� vyskytuje 

konipas bílý (Motacilla alba alba) a v b�ehových porostech nebo zahradách pak sýkora 

mod�inka (Parus caeruleus) a zvonek zelený (Chloris chloris). 

Savci jsou zde p�edevším zastoupení myšovitými hlodavci, a to v okolí kravína potkanem 

(Rattus norvegicus) a myši domácí (Mus musculus), v okolí potoka pak jiným hrabošem – 
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hryzcem vodním (Arvicola terrestris), na k�ovinatých okrajích myšici k�ovinnou 

(Apodemus silvaticus), hrabošem polním (Microtus arvalis), podle nálezu jeho velmi 

�astých nor. V areálu kravína bylo zaznamenáno n�kolik polodivokých ko�ek domácích 

(Felis domestica) a dle sd�lení se zde b�žn� vyskytuje i kuna skalní (Martes foina). Dále 

byla zaznamenána p�ítomnost ježka západního (Erinaceus europaeus),  rejska malého 

(Sorex minutus), krtka obecného (Talpa europaea) podle krtinc� a zajíce polního (Lepus 

europaeus). Podle sd�lení by se zde mohla vyskytovat i kuna lesní (Martes martes). 

 

Poznámka: 

*�melák – Bombus spp. (p�i šet�ení zjišt�ny jeho p�elety za potravou, jednalo se o druh 

�melák zemní Bombus terrestris), který je za�azen mezi druhy ohrožené podle P�ílohy �. III 

Seznamu zvlášt� chrán�ných živo�ich�, Vyhlášky �. 395/1992 Sb., kterou se provád�jí n�která 

ustanovení zákona �. 145/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

 

5. Geobotanická charakteristika šet�ené lokality 
Za�azení zkoumané plochy do fytogeografického systému: 

Fytogeografická oblast:   Oreofyticum 

Fytogeografický obvod:   Karpatské oreofyticum 

Fytogeografický okres:   99. Moravskoslezské Beskydy 

Fytogeografický podokres:  a) Radhoš�ské Beskydy 

Pramen: Kv�tena �R, Skalický in Hejný et Slavík, Praha 1988 

 

Za�azení zkoumané plochy do biogeografického systému: 

3. Podprovincie - Karpatská 

3.10 Biogeografický region – Beskydský 

Pozn.: Tato oblast Ostravice na styku s  �eladnou a její okolí se nachází v p�echodné a 

nereprezentativní zón�, tj. na styku dvou bioregion�, kde se jejich prvky prolínají, a to 

bioregionu(jde o nevýraznou hranici biogeografického regionu): 

3.5 Biogeografický region - Podbeskydský 

Pramen: Biogeografické �len�ní �eské republiky, Martin Culek – editor a kolektiv, Praha 

1998 
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Potenciální p�irozená vegetace ve zkoumané lokalit�:  

Zkoumaná lokalita se nachází podle Neuhaslové v potenciálním p�irozeném spole�enstvu,  

a to: 

Spole�enstvo �. 24.  Biková bu�ina (Luzulo – Fagion)  

Vyšší jednotka: Acidofilní bu�iny a jedliny (Luzulo – Fagion)  

Pozn.: Toto potenciální spole�enstvo se prakticky do dnešních dn� již nedochovalo 

Pramen: Mapa potenciální p�irozené vegetace �eské republiky, Zdenka Neuhaslová  

a kolektiv, ACADEMIA, Praha 2001 

 

6. Záv�re�né vyhodnocení floristického pr�zkumu lokality 
Floristický pr�zkum byl proveden formou poch�zek zkoumaným územím. V pr�b�hu 

šet�ení bylo v této lokalit� zaznamenáno celkem 66 rostlinných taxon�. Jedná se o pestrou 

sm�s bylin, kdy na loukách p�evládají kulturní trávy (nap�. jílek vytrvalý, lipnice lu�ní, 

psárka lu�ní, kost�ava lu�ní). Spole�enstvo trav je na pastvinách dopln�no další kulturní 

pícninou, a to jetelem lu�ním. Vyskytují se zde hojn� druhy nitrofilní jako kop�iva 

dvoudomá a kop�iva žahavka ro�ní. V b�ehovém porost� se vyskytují n�které 

charakteristické druhy jako nap�. pchá� zelinný a star�ek Fuchs�v. Také se zde vyskytují 

druhy spíše ruderální jako kuklík m�stský, nebo bršlice kozí noha. Na sušších a 

oslun�ných místech nejen k�ovinatých mezí se vyskytuje mochna nátržník, �eb�í�ek 

obecný.  

P�i šet�ení nebyl na zájmové lokalit� zjišt�n žádný rostlinný druh, (nebo jeho 

biotop), který je p�edm�tem ochrany p�íslušných ustanovení P�ílohy �. II Seznamu 

zvlášt� chrán�ných druh� rostlin, Vyhlášky �. 395/1992 Sb., kterou se provád�jí 

n�která ustanovení zákona �NR �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny, ve 

zn�ní pozd�jších p�edpis�.  

 

 

7. Záv�re�né vyhodnocení faunistického šet�ení lokality 
V pr�b�hu šet�ení bylo v této lokalit� zaznamenáno celkem 56 živo�išných taxon�. P�i 

šet�ení byly na zájmové lokalit�  pouze zaznamenány p�elety �meláka zemního – Bombus 

terrestris, který je za�azen mezi druhy ohrožené podle P�ílohy �. III Seznamu zvlášt� 

chrán�ných živo�ich�, Vyhlášky �. 395/1992 Sb., kterou se provád�jí n�která ustanovení 

zákona �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
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8. Zvláštní z�etel na zvlášt� chrán�né složky �ásti p�írody 
Posuzovaný zám�r nekoliduje s žádnou zvlášt� chrán�nou složkou �ásti p�írody ani s jejím 

ochranným pásmem. 

Hranice CHKO Beskydy probíhá ve vzdálenosti cca 500 – 700 m jižním sm�rem. 

Ve vzdálenosti cca 250 – 300 m severovýchodním sm�rem se nachází p�írodní památka 

Koryto �eky Ostravice, kterou tvo�í pe�eje a skalní prahy v �e�išti Ostravice. 

Posuzovaný zám�r se nenachází na území evropsky významné lokality (EVL). Hranice 

nejbližší EVL CZ 0724089 Beskydy se nachází ve vzdálenosti cca 2,0 – 2,5 km jižním 

sm�rem 

Poznámka: P�ipomenout území CHOPAV Beskydy. Posuzovaný zám�r  není na území 

CHOPAV Beskydy. 

 

9. Vyhodnocení p�ípadných dopad� zám�ru na významné krajinné prvky (VKP) 
Hodnocený a studovaný zám�r koliduje s významným krajinným prvkem, kterým jsou 

dv� místní vodote�e – potok Bahník a potok St�íbrník s doprovodnou zeleni. Jedná se 

o VKP ze zákona (zákon �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny, ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis�). Ob� tyto vodote� již nejsou p�irozené, nemají p�vodní meandrující �e�išt�. 

Stavební úpravy v minulosti oba potoky, p�vodn� meandrující (patrno ze starších map) 

nap�ímily a jejich koryta jsou ve spodní �ásti opevn�na kamenem, v ší�i 1,0 až 1,5 m. 

Potok St�íbrník protéká hust� zastav�nou �ásti obce Ostravice, což se odráží na jeho 

kvalit� vody Na celkov� zhoršenou kvalitu vody mají také vliv splachy po intenzivním 

organickém hnojení tekutou hov�zí kejdou z p�ilehlých luk a pastvin. Porosty nitrofilních 

druh� rostlin, zejména dominantní kop�ivy dvoudomé �asto dopl�ují b�ehový porost a �iní 

z n�j neprostupnou houštinu. V koryt� p�i samé hladin� rostou v�tší skupiny dalšího druhu 

kop�ivy – žahavky ro�ní. V n�kterých úsecích upraveného potoka, b�ehový porost, ve 

kterém p�evažuje olše šedá, chybí. 

Potok St�íbník pramení mimo zastavenou �ást obce Ostravice, v lesích. Následn� protéká 

pouze nepravideln� zastav�nou �ásti obce a proto je jeho kvalita vody lepší než Bahník. 

Také jeho p�vodn� meandrující koryto se nevyhnulo stavebním zásah�m, bylo nap�ímeno 

a opevn�no kamenem. Dodate�n� a um�le vzniklý b�ehový porost tvo�í p�evážn� mohutné 

porosty ke��. Spodní �ást vodote�e byla v souvislosti s výstavbou golfového areálu 

revitalizována,   
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10. Navrhovaná opat�ení k prevenci, omezení, vylou�ení, p�ípadn� kompenzací 
negativních vliv� 
• V maximální mí�e zachovat stávající zele� (zejména skupiny strom�, soliterní 

stromy  
u ve�ejných a místních komunikací, stávající lesní okraje). 

• Posuzovaný zám�r umístit do zájmového území tak, aby p�ípadné kácení strom� 
bylo omezeno na minimum. 

• P�ípadné kácení strom� realizovat v dob� vegeta�ního klidu. 
• P�ípadný zásah do VKP projednat s p�íslušným orgánem ochrany p�írody  

a krajiny. 
 

13.   Podklady a použitá literatura k této �ásti Oznámení 

• Zákon �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� 
• Vyhláška MŽP �. 395/1992 Sb., kterou se provád�jí n�která ustanovení zákona 
�.114/1992 Sb., o ochran� p�írody krajiny, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, P�íloha  
�. II. Seznam zvlášt� chrán�ných druh� rostlin a P�íloha �. III. Seznam zvlášt� 
chrán�ných druh� živo�ich� (p�ípadn� p�íslušné sm�rnice EU) 

• Dostál  J.: Klí� k úplné kv�ten� �SR, Nakladatelství �eskoslovenské akademie v�d, 
Praha 1958 

• Aichele D./M. Golteová - Bechtleová: Co tu kvete? Kvetoucí rostliny st�ední Evropy 
ve volné p�írod�, Nakladatelství Ikar spol. s r.o., Praha 1996 

• Lippert W./Podlech D.: Kapesní atlas KV	TINY, Nakladatelství Slovart, Praha 
2002 

• Pokorný J.: Jehli�nany les� a park�, Státní zem�d�lské nakladatelství, Praha 1963 
• Pokorný J., Fér F.: Listná�e les� a park�, Státní zem�d�lské nakladatelství, Praha 

1964 
• Hecker U.: Stromy a ke�e, REBO PRODUCTIONS, Praha 2003 
• Frieling H.: Co zde létá. Naši ptáci, jejich vejce a hnízda, Vydavatelství  

a nakladatelství Blesk, Ostrava 1993 
• Culek M. – editor a kolektiv: Biogeografické �len�ní �eské republiky, ENIGMA, 

Praha 1998 
• Culek M. a kolektiv: Biogeografické �len�ní �eské republiky II. díl, Agentura 

ochrany p�írody a krajiny �R, Praha 2005 
• Skalický in Hejný et Slavík: Kv�tena �R, Praha 1988 
• �iha� J. a kolektiv: P�íroda v �eské a Slovenské republice, ACADEMIA, 

nakladatelství Akademie v�d �eské republiky, Praha 2002 
• M. Križo M. – Križová E. –Bies R. – Viewegh J.: Atlas rostlin, �eská zem�d�lská 

univerzita v Praze – lesnická fakulta, Praha 1996 
• Dungel J.: Savci st�ední Evropy, JOTA, Brno 1993 
• Neuhaslová Z. a kolektiv: Mapa potenciální p�irozené vegetace �eské republiky, 

ACADEMIA, Praha 2001 
• Bureš Leo, Ekoservis Jeseníky: Vyhodnocení systému ekologické stability v okrese 

Frýdek – Místek, listopad 1997, OKÚ Frýdek - Místek 
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C.II.5. Chrán�né �ásti p�írody, zonace CHKO Beskydy, prvky ÚSES 

C.1.1. Územní systémy ekologické stability: 

Územím obce Ostravice prochází lokální biokoridor �. 32 „Ostravice-Pe�eje-Ostravice II“, 

který tvo�í koryto �eky Ostravice a p�ilehlé pozemky na pravém a levém b�ehu, v�etn� 

doprovodných p�ilehlých porost� r�zné ší�e. Ostravici a p�ilehlé b�ehové porosty obývá celá 

�ada živo�ich�, kte�í jsou p�edm�tem zvláštní ochrany podle p�íslušných ustanovení vyhlášky 

�. 395/1992 Sb. Tento biokoridor �. 32, v�etn� �í�ního koryta a b�ehových porost� �eky 

Ostravice nebude plánovanou výstavbou sportovního areálu dot�en. Do vzdálenosti cca 1 km 

od plochy pro investi�ní zám�r „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ se nacházejí tyto prvky 

ÚSES: 

Lokální biocentrum (LBC): 

LBC �. 37 Ostravice Pe�eje. LBC tvo�í olšiny v niv� �aky Ostravice a PP „Koryto 

Ostravice“ v�etn� lesa na p�íkrém svahu na pravém b�ehu �eky, k.ú. Ostravice, rozloha 4,5 

ha. 

LBC �. 38 Sepetný. LBC tvo�í smr�ina s bukem a jedlí na svahu nad ústím Sepetného do 

�eky Ostravice, k.ú. Ostravice, rozloha 6,3 ha. 

 

Lokální biokoridor (LBK): 

LBK �. 30 Ostravice – Pe�eje – Sepetný.  LBK je tvo�eno bu�inou s dubem a smrkem na 

svahu nad �ekou Ostravicí, k.ú. Ostravice, rozloha 0,6 ha. 

LBK �. 32 Ostravice – Pe�eje – Ostravice II. LBK je tvo�eno b�ehovými porosty �eky 

Ostravice, k.ú. Ostravice, rozloha 2,8 ha. 

 

Zvlášt� chrán�ná území: 

Asi 600 m severovýchodn� od šet�ené lokality se nachází chrán�ný p�írodní památka (PP) 

„Koryto �eky Ostravice“ nebo v informa�n� propaga�ním materiálu nazývané též „Pe�eje“. 

Tyto skute�né pe�eje tvo�í skalní prahy na odkrytém tektonickém styku t�šínskohradiš�ského 

souvrství a frýdeckých vrstev. 

Tato PP „Pe�eje“ má rozlohu 0,80 ha  a byla jako chrán�ná PP vyhlášena vyhláškou ONV  

F-M dne 16.12.1966. 

Na území obce Ostravice se nachází CHKO Beskydy a CHOPAV Beskydy (chrán�ná  oblast 

p�irozené akumulace vod). 
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V ješt� v�tších vzdálenostech (uvnit� CHKO Beskydy) se nachází Národní p�írodní rezervace 

(NPR) Mazák a P�írodní rezervace (PR) Mazacký Grúnik (ob� na západních úbo�ích Lysé 

Hory), P�írodní rezervace Smrk ( v okolí vrcholu hory Smrk). 

Tyto chrán�né útvary nebudou plánovaným zám�rem nijak  dot�eny, uvádíme je pouze 

informativn�. 

 

Uvedené prvky nebudou investi�ním zám�rem dot�eny, plochy projektovaného investi�ního 

zám�ru „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ leží mimo CHOPAV Beskydy i mimo ochranné 

pásmo CHKO Beskydy. Ochranné pásmo vodního zdroje Šance leží n�kolik kilometr� proti 

proudu �eky Ostravice. Jiné územní limity se v obci Ostravice neuplat�ují. 

 

Systém Natura 2000: 

Na zájmové lokalit� pro realizaci zám�ru „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ se nevyskytují 

prvky systému Natura 2000 a na základ� autorizovaného posouzení (v p�íloze „Oznámení“) 

nebudou výstavbou ani provozem „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ ani dalšími etapami 

výstavby rozvojových aktivit v oblasti Dolní Ostravice tyto prvky (EVL ani PO) negativn� 

dot�eny. 

 

C.II.6. Ekosystémy 

Na zájmové ploše celého areálu se nacházejí pouze jeden ekosystém : 

1. Ekosystém louky nebo pastviny  
Tento ekosystém není p�vodní, je sou�ástí kulturní krajiny a není p�edm�tem zvláštní ochrany 

podle složkových zákon� (zákon �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis�). 

Tento ekosystém vznikl p�sobením �lov�ka jako sou�ást zkulturn�ní krajiny a jeho bylinná 

skladba je ovliv�ována doséváním travních druh� (sm�sí druh�), hnojením a kosením. Jedná 

se o ekosystém s malou mírou ekologické stability.  

Jiný typ ekosystému nebude investi�ním zám�rem dot�en. 
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C.II.7. Krajina  

Obytná funkce a hospodá�ské využití p�dy a zejména les� bylo v obci Ostravice p�vodním 

d�vodem prvotního osídlení a dlouhá léta jediným p�etrvávajícím zp�sobem využití krajiny 

již z dob st�edov�ku. Rekrea�ní význam obce Ostravice se za�al uplat�ovat hlavn� po 1. 

sv�tové válce, po výstavb� lokální železnice. V sou�asné dob� je rekreace (letní i zimní) 

p�evládající funkcí v obci. Navrhovaný zám�r výstavby „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ je 

motivován cílem využít krajinný potenciál v této oblasti a posílit zázemí obce Ostravice jak 

po stránce vytvo�ení nového moderního centra obce spojeného s nabídkou služeb a aktivit, 

které zvýší atraktivitu obce pro nové obyvatele a zlep�í i kvalitu života sou�asných 

„starousedlík�“. Vytvo�ení nového centra obce v souladu se sou�asnými zásadami urbanismu 

p�ízniv� ovlivní i potenciál obce pro cestovní ruch jak po stránce komplexní nabídky 

rekrea�ních aktivit, které je možno v obci Ostravice provozovat tak po stránce kulturního 

zázemí a nabídky sportovního vyžuití i regenera�ní pé�e využitím možností sousedících 

investi�ních zám�r�. 

Plocha „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ navazuje na jedné stran� na intravilán obce, 

sm�rem do volné krajiny je umíst�no golfové h�išt�, severním sm�rem je p�ipravován 

investi�ní zám�r "Ostravice - hotel" a jižním a jihozápadním sm�rem se budou p�ípravovat 

další reziden�ní zóny. „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ se takto stane p�irozeným centrem 

nejen po stránce státní správy a samosprávy, ale bude se vyskytovat v t�žišti nejv�tší 

koncentrace trvale bydlících obyvatel obce Ostravice. Zájmová plocha navíc svou blízkostí 

k okraji obce p�edstavuje p�echod mezi antropickými krajinnými prvky a prvky 

s p�evládajícím p�írodním nebo p�írod� blízkým charakterem, p�i�emž k ob�ma t�mto typ�m 

krajiny má zajišt�n snadný p�ístup. 

Orograficky je terén modelován tokem Ostravice, p�edevším jeho nivou.  

Z hlediska krajiná�ského je nutno tuto lokální �ást krajiny hodnotit jako ekologicky málo 

cennou, s vysokým stupn�m zkulturn�ní. V blízkosti se však vyskytuje hranice CHKO 

Beskydy, a proto je pot�ebné chránit tuto oblast p�ed devastací a násilnými zm�nami a 

uchovávat její sou�asný krajinný ráz a harmonii krajiny jako celku. Vzhledem k poloze v 

blízkosti okrajové �ásti Beskyd je tato oblast považována za vhodnou pro využití rekrea�ního 

potenciálu krajiny p�i citlivém ztvárn�ní nov� introdukovaných prvk�, investi�ní zám�r 

"Ostravice - Centrum a parkovišt�" vnášíé do této lokality i nezbytný prvek dopln�ní 
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infrastruktury o pot��evbné provozovny, kapacity pro trvalé bydlení a možnosti parkování pro 

návšt�vníky, kte�í využijí individuální dopravu do Beskyd.  

Rázu krajiny a charakteru podnebí je p�izp�sobena i tradi�ní architektura a v sou�asné dob� je 

moderním a podporovaným trendem stylizovat i nov� stav�né objekty do podoby podobné 

tradi�ní valašské architektu�e s využitím tradi�ních materiál�, architektonických prvk� a 

tvar�, které jsou pro tuto oblast typické a historicky se váží ke krajin� v podh��í Beskyd. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o vstupní oblast do Beskyd, má vybudování „Ostravice - 

Centrum a parkovišt�“ potenciál i v možnosti dotvá�ení charakteru krajiny vhodn� použitými 

architektonickými prvky v pohledové blízkosti okrajové �ásti CHKO Beskydy. Umístn�ní 

t�ch prvk� zám�ru „Ostravice - Centrum a parkovišt�“, které jsou typické pro obytné 

prost�edí (parkovišt�, komunikace, bungalovy) v niv� �eky Ostravice a v dosahu intravilánu 

obce je z pohledového hlediska a z hlediska ochrany sou�asného krajinného rázu �ešeno 

p�ijateln�, nebo� nebude v t�chto lokálních podmínkách p�sobit cizorod� ani rušiv�. 

 

C.II.8. Obyvatelstvo 

Území obce má rozlohu cca 29 km2. Je odhadováno, že ro�n� navštíví obec okolo 11 tisíc 

turist� za ú�elem denní i dlouhodobé rekreace. Na katastru obce se nachází v sou�asnosti cca 

1200 individuálních rekrea�ních chat a �ada v�tších rekrea�ních st�edisek, dnes p�ístupných 

pro širokou ve�ejnost. Obec Ostravice má v sou�asné dob� 2300 stálých obyvatel, historicky 

je osídlena od 15 století. Obyvatelé jsou zam�stnáni p�edevším v oboru lesnictví a 

v d�eva�ském pr�myslu. Rozvoj infrastruktury, zajišt�ní atraktivních podmínek pro trvalé 

bydlení nových obyvatel v obci a vytvo�ení dostate�né kapacity parkování vytvo�í vhodné 

podmínky pro rozvoj cestovního ruchu. O�ekávaný rozvoj rekrea�ních aktivit poskytne 

ob�an�m Ostravice širší nabídku nejen primárních pracovních míst, ale i sekundární oživení 

ekonomiky. Krom� posílení ubytovacích kapacit v bezprost�edním dosahu budocuiího centra 

obce p�ináší zám�r „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ i vhodné možnosti pro využití  

nabídky rekrea�ních aktivit v nejbližším okolí – Wellness a Spa program a golfové h�išt� 

s zimním využitím pro b�hy na lyžích. Možnosti sportovních, rekrea�ních a regenera�ních 

aktivit v míst� bydlišt� v prost�edí, které má pot�ebné estetické kvality budou p�sobit jako 

p�íznivý podp�rný prvek pro využití nabízených prostor pro trvalé bydlení zájemci z okolních 

velkých m�st, kte�í nedostatek kontaktu s p�írodním prost�edím poci�ují p�i svém zp�sobu 

života jako nedostatek.  
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C.II.9. Hmotný majetek 

Hmotný majetek nebude investi�ním zám�rem „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ dot�en, p�i 

realizaci „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ nebude nutno provád�t rušení sou�asných aktivit 

v obci Ostravice (drobných místních výrobních dílen, zem�d�lských usedlostí apod.) ani 

provád�t demolice historicky cenných objekt�. 

C.II.10. Kulturní památky 

Celostátn� chrán�né kulturní památky se v obci Ostravice ani v její blízkosti nenalézají, 

nejvýznamn�jším objektem v tomto smyslu je Bezru��v srub v místní �ásti Kamenec 

v blízkosti toku Ostravice, situovaný cca 1 km sm�rem proti proudu toku na jeho pravém 

b�ehu. Tato kulturní pam�tihodnost je spravována Frýdeckým muzeem a nebude realizací 

investi�ního zám�ru „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ dot�ena. 

Nejbližší další nemovitou kulturní památkou od zájmové lokality je barokní kostel Nejsv�t�jší 

trojice z roku 1789 s p�ilehlým h�bitovem. Barokní kostel, který obsahuje p�vodní barokní 

obraz malí�e Bohumíra Herberta z roku 1706 a 4 d�ev�né p�vodní sochy sv�tc� sv. Pavla, sv. 

Petra, sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého, byl v roce 1999 prohlášen Ministerstvem kultury 

�R za národní kulturní památku.  

Na území obce Ostravice, zejména na jejím dolním konci, je možno podle historických a 

dobových pramen� ješt� i dnes vysledovat nepatrné zbytky st�edov�kých hamr� – 

primitivních pecí na výrobu surového železa, ješt� za pomoci d�ev�ného uhlí. Nepatrné 

zbytky je také možno dodnes najít i po dolování železné rudy, které dneska dokládají již jen 

výsypky. P�vodní štoly již dávno zanikly. Výroba surového železa zde skon�ila na p�elomu 

18. a 19. století p�enesením výroby do „pr�myslového centra“ ve Frýdlantu nad Ostravicí a do 

Bašky. Tyto poz�statky po výrob� surového železa a t�žb� rudy se na zájmové ploše 

nenacházejí. Jiné archeologické památky se na zájmové ploše nebo v jejím bezprost�edním 

okolí nevyskytují. 

 

C III. Celkové hodnocení kvality životního prost�edí v dot�eném území 

z hlediska jeho únosného zatížení 

Kvalitu životního prost�edí v lokalit� „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ a v jeho okolí je 

možno hodnotit z hlediska oblastního (�ádov� kilometry) jako vysokou, odpovídající blízkosti 
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sídelních celk� v horském prost�edí Beskyd. Tato kvalita prost�edí se odvíjí od charakteru 

jeho jednotlivých složek prost�edí, které mají v této oblasti Beskyd míru zne�išt�ní blízkou 

úrovni pozadí. Jedná se p�edevším o kvalitu povrchové vody a kvalitu ovzduší, které nejsou 

významn� ovlivn�ny masivním pr�myslovým zne�išt�ním. Kvalitu prost�edí negativn� 

v lokálním m��ítku ovliv�ují p�edevším drobné lokální zdroje zne�išt�ní a v oblastním 

m��ítku se na kvalit�  ovzduší projevuje dálkový p�enos škodlivin z Ostravské aglomerace a 

z Frýdecko-Místecka a dopravní vlivy.  

Po stránce p�írodní se jedná o lokalitu, na niž za areálem golfového h�išt� sm�rem a západním 

sm�rem navazují k masivu Beskyd rozsáhlé plochy p�írodních nebo p�írod� blízkých 

ekosystém�. Lokalita pro investi�ní zám�r je tvo�ena jediným biotopem obhospoda�ovaného 

lu�ního spole�enstva s vysokým stupn�m zkulturn�ní a s nízkým stupn�m ekologické 

stability. Takové lokality po jejich opušt�ní vytvá�ejí spontánn� spole�enstva odpovídající 

charakteru biotopu a stadiu ekologické sukcese.  

Z hlediska krajiná�ského se v p�ísn� lokálním m��ítku (desítky až stovky metr�) jedná o 

lokalitu v kulturní krajin� s nízkou krajinotvornou hodnotou. Životní prost�edí v obci 

Ostravice je možno ocenit jako velmi kvalitní po stránce kvality povrchové vody, atmosféry i 

po stránce p�ítomnosti p�írodních prvk� v okolí s vysoce zkulturn�nými lokalitami p�edevším 

v oblasti nivy �eky Ostravice, která je tradi�n� využívána pro produk�ní zem�d�lské 

hospoda�ení a pro pln�ní obytné funkce..  

 

Podle hlavních složek prost�edí je možno lokalitu hodnotit následovn�: 

Ovzduší 

Stav ovzduší je v této lokalit� díky d�íve realizované plošné plynofikaci obce Ostravice 

pom�rn� kvalitní. Pr�m�rné denní koncentrace SO2 se pohybují vesm�s pod hodnotou 10 

ug/m3. Pr�m�rné denní koncentrace NOx dosahují  hodnoty 30 ug/m3. 

Voda a p�da 

Povrchové vody (�eka Ostravice) jsou dobré kvality, zne�išt�ní je minimální. Dobrou kvalitu 

vody indikuje �ada p�ítomných organism� náro�ných na �istotu vody, po�ínaje korýši, kon�e 

rybami a ptáky. Kvalita podzemní vody je v zpracovávaném území obvykle na úrovni, která 

umož�uje její bezproblémové použití jako zdroje pitné vody. 

V lokalit� „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ se podle botanického pr�zkumu vyskytují m.j. i 

druhy za�azené mezi typické polní plevely, n�které druhy zástupc� rumištní flóry a také �ada 

druh� typických pro pasené a udržované louky jako zejména trávy: jílek vytrvalý, lipnice 
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lu�ní, srha �ízna�ka, psárka lu�ní a kulturní jetel lu�ní. Jsou zde také zastoupeny druhy 

typické pro pohorské pastviny jako je kontryhel obecný, chrpina lu�ní, svízel povázka, 

smetánka léka�ská (pampeliška).  

P�íroda a krajina 

Na ploše se nevyskytují chrán�né biotopy chrán�ných živo�ich�. Na zájmové ploše na 

nedojde ke kácení d�evin. Stávající prvky ÚSES v této �ásti obce plní své funkce a nejsou 

antropogenní �inností výrazn� poznamenány a p�ípadnou realizací zám�ru by nebyla jejich 

funkce omezena. Na vlastní lokalit� se tyto prvky nenalézají a realizací investi�ního zám�ru 

nebudou dot�eny. 

 

Životní prost�edí je ve zkoumané lokalit� dobré kvality, poškození antropogenní �inností je 

málo patrné, zástavba rodinnými domky je mezernatá a vlastní lokalita má zem�d�lský 

charakter. 
eka Ostravice je ve vzdálenosti cca 300 m v letním období (v n�kolika málo 

horkých dnech) využívána ke koupání. Zdejší krajina již dnes plní �adu d�ležitých – 

vedlejších funkcí, jako je pom�rn� intenzivní letní a zimní rekreace bez zjevných známek 

poškození.  

Sou�asné zatížení území se v obci Ostravice projevuje celoro�n� a je svázáno s lokálními 

vlivy malého dosahu a s dopravním provozem. Antropogenní vlivy se však v obci Ostravice 

soust�e�ují p�edevším v okolí zdroj� škodlivin a širší okolí z�stává doposud bez patrných 

negativních vliv�. Z tohoto d�vodu je možné vyvodit záv�r, že obec Ostravice disponuje jak 

po stránce environmentální tak po stránce rekrea�ních kapacit využitelným potenciálem pro 

rozší�ení aktivit a realizaci investi�ního zám�ru „Ostravice - Centrum a parkovišt�“. 

Vzhledem k rozsahu a charakteru investi�ní akce je možno konstatovat, že zám�r „Ostravice - 

Centrum a parkovišt�“ svým provozem nep�esáhne únosné zatížení území v hodnocené 

oblasti za p�edpokladu respektování podmínek provozu „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ i 

navazujících investi�ních aktivit v okolí. 
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�ást D. Komplexní charakteristika a hodnocení 

vliv� zám�ru na obyvatelstvo a životní prost�edí 

D I. Charakteristika p�edpokládaných vliv� zám�ru a odhad jejich 

velikosti a významnosti 

D I.1. Vlivy na obyvatelstvo v�etn� sociáln� ekonomických vliv� 

P�ehled potenciálních záporných vliv�. 

Potenciální záporné vlivy na obyvatelstvo se realizací investi�ního zám�ru „Ostravice - 

Centrum a parkovišt�“ nemohou prakticky projevit, nebo� investi�ní zám�r není sám o sob� 

nositelem rizikových prvk� pro obyvatele s výjimkou emisí hlu�nosti a dopravních vliv�. 

Díky projektovanému po�tu parkovacích míst a uvažovanému harmonogramu jejich využití 

jakož i p�edpokladu obsazenosti kapacity „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ b�hem všedních 

i víkendových dn� se sice do oblasti soust�edí vyšší po�et osob, ale jejich aktivita se 

soust�ední p�edevším do centrální �ásti „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ a do okolních 

areál� vybavených pro r�zné druhy rekrea�ní �innosti. Vlivy na imisní a hlukovou situaci jsou 

popsány ve specializovaných studiích, které hodnotí cílovou situaci nejen vlivem samotné 

rozvojové etapy „Ostravice - Centrum a parkovišt�“, ale i v vlivem kumulativních vliv� všech 

etap zamýšleného rozvoje oblasti Dolní Ostravice jako p�im��ené �i dokonce nepr�kazné, 

s p�ípustnými nebo minimálními vlivy na kvalitu podmínek života dot�ených obyvatel. 

Sou�asná situace se tedy z hlediska podmínek ochrany ve�ejného zdraví na dot�ené lokalit� 

nezm�ní.  Zmín�né specializované studie hodnotí i referen�ní body, ve kterých se v sou�asné 

dob� obyvatelstvo nevyskytuje, ale které se v pr�b�hu realizace jednotlivých etap rozvoje 

oblasti Dolní Ostravice stanou sídelními lokalitami s výskytem trvale bydlících obyvatel. Ani 

v tomto p�ípad� nedojde k situaci, kdy by imise hluku nebo chemické škodliviny vlivem 

zám�ru „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ nebo ostatních etap rozvoje Dolní Ostravice 

vlivem kumulativního p�sobení ovlivnily významn� podmínky pro ochranu ve�ejného zdraví.  

Riziko úraz� obyvatel a návšt�vník� bude minimalizováno �ešením vnit�ního vybavení 

„Ostravice - Centrum a parkovišt�“ s respektováním nutnosti ochrany zdraví obyvatel na 

venkovních plochách a na ploš� parkovišt�, nap�íklad použitím vhodných materiál� pro 

povrchy s rizikem uklouznutí, používáním bezpe�nostní signalizace, údržbou ploch apod. 
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P�ehled potenciálních kladných vliv�. 

Potenciální kladné vlivy se uplatní p�edevším zlepšením spole�enské, technické a kulturní 

vybavenosti obce Ostravice a zvýšením její atraktivity pro sou�asné obyvatele i budoucí 

ob�any obce Ostravice. Sou�asné cventruim obce je nevýrazné a není vhodn� vymezené ani 

po stránce urbanistické jako správní, kulturní a spole�enské centrum s p�irozenou spádovostí. 

Oživení oblasti Dolní Ostravice je možno o�ekávat nejen jako d�sledem umíst�ní 

administrativního centra obce, ale i díky dostate�né nabídce relaxa�ních a sportovních aktivit 

v bezprost�edním okolí „Ostravice - Centrum a parkovišt�“. Pro sou�asné i budoucí trvale 

bydlící obyvatele obce Ostravice je možno pozitivní vlivy zamýšlené investice nalézt v 

možnosti rozší�ení nabídky služeb ob�an�m i rekreant�m a posílením možnosti 

ekonomického využití rekrea�ního potenciálu obce, kde v sou�asné dob� je relativn� úzké 

spektrum nabídky pracovních p�íležitostí. Realizace „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ 

p�edstavuje vytvo�ení jak primárních tak sekundárních pracovních p�íležitostí p�ímo v obci 

Ostravice, n�které z t�chto pracovních p�íležitostí se budou týkat i nových obyvatel obce kte�í 

v "Ostravice - Centrum a parkovišt�" naleznou pot�ebné ubytování v míst� své pracovní 

aktivity. 

Nep�ímý kladný vliv investi�ního zám�ru „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ p�edstavuje již 

zmín�ná možnost vytvo�ení primárních a sekundárních pracovních p�íležitostí a z hlediska 

komfortu bydlení i nabídka trvalého bydlení v prost�edí, které je ve srovnání s m�stským 

prost�edím, odkud v�tšina budoucích obyvatel bude pocházet, kvalitní jak po stránce složek 

životního prost�edí tak po stránce estetické. Obec Ostravice p�edstavuje z tohoto hlediska 

„bránu Beskyd“ a je strategicky velmi výhodn� položena jak svou polohou v blízkosti 

velkých m�st tak silni�ním a železni�ním dopravním spojením na Frýdecko-Místecko a 

Ostravsko. 

 

D I.2. Vlivy na ovzduší a klima 

Vzhledem k využívání lokality a zp�sobu provozování „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ 

není riziko ovlivn�ní ovzduší a klimatu významným faktorem a projeví se b�hem provozu 

jako d�sledek p�íjezdu vozidel a využívání parkovišt�. Tyto  vlivy však budou provozem 

samotného zám�ru „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ natolik nízké, že je možno je ve 

srovnání p�i stávající kvalit� životního prost�edí zanedbat. 
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Rozptylová studie hodnotí izolovaný vliv investi�ního zám�ru „Ostravice - Centrum a 

parkovišt�“ i kumulativní vliv všech etap rozvojového programu Dolní Ostravice. V tab. 12 – 

14 jsou uvedeny o�ekávané imisní p�ísp�vky pro individuáln� volené referen�ní body, které 

p�edstavují potenciáln� nejvíce dot�ené trvale obydlené lokality v okolí investi�ního zám�ru 

„Ostravice - Centrum a parkovišt�“ i budoucí lokality, které se v pr�b�hu realizace 

jednotlivých etap rozvoje oblasti Dolní Ostravice obytnými lokalitami teprve stanou. Tabulky 

obsahují jak o�ekávaný sumární imisní p�ísp�vek tak podíl (%), jakým se na tomto p�ísp�vku 

uplatní investi�ní zám�r „Ostravice - Centrum a parkovišt�“. Oba tyto pohledy na o�ekávanou 

zm�nu imisní situace dokládají, že investi�ní zám�r „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ ani 

v kombinaci s dalšími zám�ry nep�edstavuje riziko významného negativního ovlivn�ní kvality 

ovzduší v oblasti Dolní Ostravice. 

 

Tab. 12: Celkový o�ekávaný imisní p�ísp�vek a podíl imisí „Ostravice - Centrum a 

parkovišt�“ na celkovém imisním p�ísp�vku – maximální hodinové imisní koncentrace NO2 

Celkové 
navýšení HOTEL CENTRUM DEVELOPMENT WIEW PARKOVIŠT� Ozna�ení 

Ref. Bodu [µµµµg/m3] % % % % % 

IRB1 0,330 10,3 29,7 26,7 7,0 26,7 

IRB2 0,188 21,8 31,4 17,0 5,3 25,0 

IRB3 0,136 6,6 27,9 20,6 5,9 39,0 

IRB4 0,161 9,3 25,5 36,6 5,6 22,4 

IRB5 0,294 8,8 24,1 39,8 5,4 21,8 

IRB6 0,240 7,9 18,8 52,1 4,6 17,1 

IRB7 0,004 5,2 20,8 15,6 20,8 37,7 

IRB8 0,012 7,4 17,2 54,6 2,5 17,2 

IRB9 0,012 7,9 34,4 19,2 4,0 35,1 

IRB10 0,023 16,1 16,1 9,1 6,3 53,1 
Imisní 
pozadí 104,4 ug/m3 
Imisní 
limit 200 ug/m3 
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Tab. 13: Celkový o�ekávaný imisní p�ísp�vek a podíl imisí „Ostravice - Centrum a 

parkovišt�“ na celkovém imisním p�ísp�vku – maximální denní imisní koncentrace PM10 

Celkové 
navýšení HOTEL CENTRUM DEVELOPMENT WIEW PARKOVIŠT� Ozna�ení 

Ref. bodu [µµµµg/m3] % % % % % 

IRB1 1,055 9,3 32,0 25,9 6,8 25,9 

IRB2 0,539 27,6 26,3 17,3 7,1 21,7 

IRB3 0,355 8,5 33,5 23,7 6,2 28,5 

IRB4 0,44 10,9 27,5 31,6 7,0 22,7 

IRB5 0,9 9,2 23,8 40,9 6,2 19,9 

IRB6 0,684 9,1 21,2 45,5 6,0 18,3 

IRB7 0,209 6,2 19,1 13,4 32,5 28,7 

IRB8 0,394 9,4 20,3 54,1 3,3 12,9 

IRB9 0,37 10,3 38,1 20,0 4,6 26,8 

IRB10 0,361 21,3 17,7 9,7 7,2 43,8 
Imisní 
pozadí 121,0 ug/m3 
Imisní 
limit 50 ug/m3 

 

Tab. 14: Celkový o�ekávaný imisní p�ísp�vek a podíl imisí „Ostravice - Centrum a 

parkovišt�“ na celkovém imisním p�ísp�vku – pr�m�rné ro�ní imisní koncentrace benzenu 

Celkové 
navýšení HOTEL CENTRUM DEVELOPMENT WIEW PARKOVIŠT� Ozna�ení 

Ref. bodu [µµµµg/m3] % % % % % 

IRB1 0,0016 6,3 31,3 25,0 6,3 31,3 

IRB2 0,0016 12,5 31,3 12,5 6,3 37,5 

IRB3 0,0006 0,0 33,3 16,7 0,0 50,0 

IRB4 0,001 10,0 30,0 40,0 0,0 20,0 

IRB5 0,0016 6,3 25,0 37,5 6,3 25,0 

IRB6 0,0014 7,1 14,3 64,3 0,0 14,3 

IRB7 0,0003 0,0 33,3 0,0 33,3 33,3 

IRB8 0,0007 0,0 14,3 71,4 0,0 14,3 

IRB9 0,0012 0,0 50,0 8,3 0,0 41,7 

IRB10 0,0007 12,5 12,5 12,5 12,5 50,0 
Imisní 
pozadí -- 
Imisní  
limit 5 ug/m3 
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Podrobn�jší údaje jsou uvedeny v rozptylové studii v p�íloze Oznámení. 

 

Vlivy b�hem výstavby projektovaného „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ budou krátkodobé 

(max 8 m�síc�) a odehrají se v�tšinou v denní dob�, kdy bude v�tšina obyvatel mimo 

domovy. Opat�ením na mobilní technice budou omezovány situace, kdy by mohlo dojít 

k nežádoucí expozici obyvatel sekundárními imisemi prašnosti. 

 

D I.3. Vlivy na hlukovou situaci 

Realizace zám�ru „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ m�že být potenciáln� zdrojem hluku ze 

t�í zdroj�: 

a) hluk v pr�b�hu výstavby  

b) hluk produkovaný vlastním provozováním „Ostravice - Centrum a parkovišt�“  

c) hluk produkovaný návšt�vníky 

Všechny t�i situace byly hodnoceny v hlukové studii v porovnání se sou�asnou situací (tab. 

15). 

Tab. 15: Sou�asná hluková situace v okolí investi�ního zám�ru „Ostravice - Centrum a 

parkovišt�“ 

Výp. bod �.  výška [m]  LAeq,T [dB] 
denní doba 

LAeq,T [dB] 
no�ní doba 

1  3.0 53.4 45.1 
8 3.0 61.3 53.0 

11 3.0 61.0 55.1 
12 3.0 45.7 39.7 

   

Produkce hluku tvo�ená provozem vlastního za�ízení „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ 

nebude p�esahovat hodnoty stanovené jako limitní p�íslušnou legislativou.  

 

Ad a) V pr�b�hu výstavby se mohou jako zdroje hluku projevit stavební mechanismy a 

doprava. Omezení t�chto vliv� bude probíhat jednak �asovým harmonogramem provád�ní 

stavebních prací, jednak umíst�ním zdroj� hluku v období výstavby nap�íklad do vnit�ních 

prostor budovaných objekt�. O�ekávané imisní hodnoty hlu�nosti v nejvíce dot�ených 

referen�ních bodech uvádí tab. 16. 
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Tab. 16: Ovlivn�ní hlukové situace v období výstavby – „Ostravice - Centrum a parkovišt�“  

Výp. bod �.  výška [m]  LAeq,T [dB] 
doprava 

LAeq,T [dB] 
stac. zdroje 

LAeq,T [dB] 
celkem 

8 3.0 62.1 56.2 63.1 
10 3.0 42.8 64.6 64.7 

 

Ad b) Vliv vlastního provozu „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ se m�že projevit �inností 

vzduchotechniky a dopravními vlivy. Vzduchotechnická za�ízení p�edstavují pouze 

klimatiza�ní jednotky pro udržení vhodných tepelných podmínek uvnit� budov a odv�trávání 

provozoven v hlavní budov�(nap�íklad kuchyn�). Expozice dot�ených trvale bydlících 

obyvatel bude v souladu s požadavky NV �. 148/2006 Sb. P�ehled o�ekávané zm�ny hlukové 

situace uvádí tab. 17. Dopravní hlu�nost bude p�edstavována p�edevším sou�asným stavem, 

komunikace I/56 z�stane i do budoucna dominantním zdrojem hluku v této lokalit� (srovnání 

s tab. 15). 

 

Tab. 17: Ovlivn�ní hlukové situace v období provozu – „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ 

Výp. bod �.  výška [m]  LAeq,T [dB] 
doprava 

LAeq,T [dB] 
stac. zdroje 

LAeq,T [dB] 
celkem 

 denní doba  
8 3.0 62.1 28.9 62.1 
9 3.0 50.4 28.3 50.5 
 no�ní doba  
8 3.0 53.7 28.9 53.8 
9 3.0 41.6 28.3 41.8 

 

Ad c) Hlukové projevy obyvatel, návšt�vník� a rekreant� jsou jedním ze zdroj� nejistot. Pro 

omezení t�chto vliv� bude pot�ebné organizovat akce na ve�ejných prostorech ve vhodnou 

denní dobu a vn�jší hluk provozoven regulovat jak úpravou vnit�ní hlu�nosti tak 

organiza�ními opat�eními – nap�íklad zp�sobem v�trání apod. Významné pro omezení 

hlu�nosti návšt�vník� bude zajišt�n nabídky rekrea�ních služeb p�ednostn� ve vnit�ních 

prostorách a v t�ch �ástech areálu „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ a v jeho okolí, které 

tvo�í hlukovou bariéru proti nejbližším obytným objekt�m. B�hem no�ní doby bude pohyb 

návšt�vník� omezen na vnit�ní prostory za�ízení jak ve vlastním Centru tak v okolních 

objektech, významný ve�erní pohyb obyvatel i návšt�vník� po obci Ostravice, která má 

vesnický charakter, se nep�edpokládá. Po�et osob užívající „Ostravice - Centrum a 

parkovišt�“ je limitován  kapacitou ubytovacího za�ízení a po�tem parkovacích míst vlastního 

Centra a jeho okolí.  
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Modelované hlukové situace je možno hodnotit následujícím zp�sobem (Suk, 2006, zpráva 

v p�íloze): 

“Za sou�asného stavu  je u staveb situovaných v t�sné blízkosti silnice I/56 pravd�podobn� 

p�ekro�ena nejvyšší p�ípustná ekvivalentní hladina dopravního hluku v denní i v no�ní dob�. 

Tento stav je zp�soben výlu�n� provozem na silnici I/56. 

Vlivem výstavby jednotlivých prvk� areálu nedojde k p�ekro�ení nejvyšší p�ípustné 

ekvivalentní hladiny hluku ze stacionárních zdroj�, korigované na provád�ní stavebních prací 

v dob� 7 – 21 hodin. 

 

Po uvedení areálu do provozu 

a) nedojde k p�ekro�ení nejvyšší p�ípustné ekvivalentní hladiny hluku ze stacionárních zdroj� 

v osmi nejhlu�n�jších hodinách v denní dob�. 

b) nedojde k p�ekro�ení nejvyšší p�ípustné ekvivalentní hladiny hluku ze stacionárních zdroj� 

v  nejhlu�n�jší hodin� v no�ní dob�. 

c) nedojde k p�ekro�ení nejvyšší p�ípustné ekvivalentní hladiny dopravního hluku uvnit� a 

v blízkosti hodnoceného areálu 

d) dojde k mírnému zvýšení (cca 1 dB) ekvivalentní hladiny dopravního hluku u staveb 

situovaných u silnice I/56“ 

 

D I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 

B�hem výstavby „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ se mohou vlivy na povrchové vody 

projevit vlivem splach� narušené svrchní vrstvy p�dy do toku Bahník a St�íbrník. Míra 

rizikovosti tohoto �initele závisí na zp�sobu provád�ní a organizaci stavebních prací.  

 

Lokalita není p�irozen� náchylná k jev�m vodní eroze. Tento jev se na lokalit� v sou�asné 

dob� neprojevuje a není nutno jej o�ekávat ani po realizaci investi�ního zám�ru.   

 

Hydraulické ovlivn�ní povrchových vod je možno uvažovat pouze v souvislosti s odtokem 

deš�ových vod. Míra tohoto odtoku a �išt�ní deš�ových vod v�etn� splach� z parkovišt� je 

technicky �ešeno projektem, kapacita koryta toku St�íbrník, který bude recipientem deš�ových 

vod ze st�ech i ze zpevn�ných ploch je dostate�ná pro p�evedení odhadovaného množství 

vody. 
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Perspektivní napojení tlakové kanalizace na obecní �istírnu odpadních vod vy�eší problém 

�išt�ní odpadních vod i jejich vliv na recipient, kterým bude po vybudování obecní �istírny 

odpadních vod tok �eky Ostravice. Z hlediska ochrany povrchových vod je možno považovat 

investi�ní zám�r za dostate�n� bezpe�ný a zohled�ující i perspektivní zám�ry v oblasti �ešení 

komunálních odpadních vod v obci Ostravice. 

 

Podzemní vody v období provozu „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ nebudou dot�eny, 

stavební a technické zajišt�ní investi�ního zám�ru zajiš�uje ochranu podloží p�ed vznikajícími 

odpadními vodami i p�ed splachy ze zpevn�ných ploch komunikací a parkoviš�. Ostatní 

plochy – nap�íklad plochy zelen� – budou ošet�ovány a zavlažovány, nebudou však zdrojem 

látek, které by pr�nikem do podzemí negativn� ovlivnily negativn� kvalitu podzemní vody. 

Výstavba parkoviš� a zast�ešených objekt� vy�adí ur�itou plochu v areálu z p�irozeného 

zasakování deš�ových vod. Tyto vody budou svedeny p�ímo do toku St�íbrník. Lokalita leží 

v bezprost�ední blízkosti tohoto toku a není v oblasti, které by hrozil deficit podzemní vody. 

Z tohoto pohledu není investi�ní zám�r „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ rizikový.  

 

D I.5. Vlivy na p�du 

Vliv na p�du se projeví p�edevším jejím záborem. Zábor p�edpokládá trvalý zábor 

zem�d�lské p�dy (ZPF) pro Hlavní budovu nám�stí (Centrum) a bytové domy 0,56 ha a 3,1 

ha pro parkovišt� a komunikace. Zastav�ná plocha bude  

• Centrum – 0,546 ha + 0,679 ha zpevn�ných ploch u nám�stí 

• Bytové domy celkem 0,3325 ha a zpevn�né plochy celkem 0,1911 ha  

• plocha místních komunikací 2,083 ha 

• parkovišt� 2,1 ha (pro vlastní parkovací stání 1,4 ha, zbytek budou tvo�it p�íjezdové 

komunikace) 

Investi�ní zám�r využitje pro svou realizaci i nezem�d�lskou p�du. P�da je v sou�asné dob� 

využívaná jako pastvina a z pohledu hranic pozemk� by její zem�d�lské využívání bylo po 

realizaci golfového h�išt� omezené. Využití plochy pro rozvoj obce Ostravice se za daných 

okolností jeví jako optimální �ešení. 

Plocha, ve které je situován zám�r „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ neobsahuje prudší 

sklony, proto není nutno problematice potenciální vodní eroze v�novat výraznou pozornost. 

Jak bylo zjišt�no již p�i terénní obch�zce, plocha ur�ená pro realizaci investi�ního zám�ru 
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nevykazuje p�i sou�asném zp�sobu a intenzit� zem�d�lského využívání známky erozního 

narušení. Eroze pozemku proto není problémem, pro který by bylo nutno p�ijímat speciální 

opat�ení.  

 

D I.6. Vlivy na horninové prost�edí a p�írodní zdroje 

Investi�ní zám�r „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ neovlivní horninové prost�edí, nebo� 

uvažovaný investi�ní zásah je pouze povrchového charakteru a do podloží nebudou vnášeny 

žádné škodliviny. 

 

D I.7. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy 

Na ploše vlastního „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ bude stavební �inností ovlivn�na 

pouze biota místní – rostliny i živo�ichové. V t�chto místech se však vyskytuje pouze lu�ní 

biotop s vysokým stupn�m zem�d�lského využívání a prakticky bez výskytu chrán�ných 

druh� rostlin a živo�ich�. Venkovní sadová úprava „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ 

poskytne náhradou za lu�ní ekosystém esteticky a sada�sky hodnotné plochy, které se stanou 

vhodným prost�edím i pro hodnotné druhy d�evin s odpovídající doprovodnou faunou. 

Oblast ekotonu (p�echod mezi lesem a trvalým travním porostem) nebude realizací 

investi�ního zám�ru dot�ena. 

Otev�ené plochy lu�ních ekosystém� poskytují v sou�asné dob� potravní zdroj pro lovnou 

zv�� („vysoká“ – srnec, jelen, z dalších druh� nap�. zajíc). Tyto druhy živo�ich� v sou�asné 

dob� navšt�vují otev�ená zatravn�ná prostranství, která poskytují bohatší potravní nabídku ve 

srovnání s hospodá�ským lesem tvo�eným nap�íklad smrkovou monokulturou. P�ímý 

omezující vliv realizace „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ na tuto složku fauny, hlavn� na 

myslivecky významné druhy se vzhledem k jejich pohyblivosti a rozlehlosti jejich areálu 

neo�ekává. Stejn� se neo�ekává negativní vliv na chrán�né druhy živo�ich� (nap�. �meláka 

zemního), nebo� ani tyto druhy nejsou striktn� vázány na hodnocenou lokalitu a biotop 

v lokalit� se zám�rem výstavby „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ je pouze nepatrnou �ástí 

rozlehlého biotopu stejného druhu v nejbližším okolí. 

Autorizované hodnocení vylou�ilo i vliv zám�ru „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ jak 

samotného tak v kombinaci s jinými na p�edm�ty ochrany systému Natura 2000 (hodnocení je 

uvedeno v p�íloze „Oznámení“). 
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D I.8. Vlivy na krajinu 

Krajinný ráz nebude zamýšlenou investi�ní akcí „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ ovlivn�n. 

Lokalita je umíst�na v bezprost�ední návaznosti na intravilán obce Ostravice, mimo oblasti, 

které by byly v zájmu orgán� ochrany p�írody. Realizací investi�ního zám�ru bude sice 

posílen antropický charakter prost�edí, avšak zvýšená nabídka služeb v dosahu dopravní 

dostupnosti soust�edí návšt�vníky oblasti a rekreanty v blízkosti obce a omezí tak do ur�ité 

míry po�et osob vstupujících do krajiny v oblasti Beskyd.  

Charakter budov „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ a jejich architektonické �ešení bude 

harmonizovat s krajinotvornými prvky v oblasti Beskyd a respektovat zásady tradi�ní 

architektury této oblasti.   

V souvislosti s ochranou krajinného rázu je pot�ebné zajistit konzultaci vn�jšího 

architektonického �ešení navrhovaných staveb, jejich barevné podání a jejich umíst�ní 

v krajin� se Správou CHKO Beskydy. 

 

D I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

V oblasti se nevyskytují kulturní památky, které by mohly být dot�eny realizací investi�ního 

zám�ru. 

 

D I.10. Rozsah vliv� vzhledem k k zasaženému území a populaci 

Realizace investi�ního zám�ru „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ se projeví p�ímými vlivy 

pouze v nejbližším okolí. Provoz za�ízení nezm�ní významn� žádnou ze složek životního 

prost�edí tak, aby došlo k prokazatelné kvalitativní zm�n� životních podmínek pro obyvatele 

ani pro chrán�né druhy rostlin a živo�ich�. Výstupy do životního prost�edí jsou 

p�edstavovány pouze emisemi hlu�nosti a chemických látek v d�sledku vyvolané dopravy. 

Žádný z t�chto vliv� však nep�edstavuje vliv, který by bylo nutno omezit úpravou projektu 

„Ostravice - Centrum a parkovišt�“. 

Populace obce Ostravice nebude výstavbou „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ negativn� 

dot�ena – základní životní podmínky stálých obyvatel z�stanou pravd�podobn� nezm�n�ny 

s výjimkou posílení ekonomických a rekrea�ních možností v míst� jejich bydlišt�. 
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V celkovém odhadu výsledných vliv� se o�ekává p�evaha kladných d�sledk� provozu 

„Ostravice - Centrum a parkovišt�“ spo�ívající ve zvýšené atraktivit� obce Ostravice pro 

perspektivní nové obyvatele, kte�í hledají bydlení spojující pot�ebnou kvalitu s blízkostí 

p�írodního prost�edí i blízkou nabídkou rekrea�ních aktivit. Vytvo�ení nového atraktivního a 

moderního centra obce Ostravice posílí i možnost efektivního využití rekrea�ního potenciálu 

území.  

D II. Komplexní charakteristika vliv� zám�ru na životní prost�edí 

z hlediska jejich významnosti a možnosti p�eshrani�ních vliv� 

Zám�r realizace investi�ního zám�ru „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ svými vlivy 

nedosáhne hranic �eské republiky. Také noví obyvatelé budou pocházet z p�ilehlých m�st 

v �R. Vzdálenost k hranici se Slovenskou republikou umož�uje spojení automobilem nebo 

ve�ejnou dopravou p�es hrani�ní p�ejezd Bumbálka, ale zájem ob�an� SR o využívání 

„Ostravice - Centrum a parkovišt�“ se v sou�asnosti nep�edpokládá. Z toho d�vodu se 

p�eshrani�ní vlivy neprojeví ani nep�ímým a následným zp�sobem.  

 

D III. Charakteristika environmentálních rizik p�i možných haváriích a 

nestandardních stavech 

Navržený projekt „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ je zatížen pouze úzkým spektrem rizik 

havárií.  

Provozní rizika havárií kulturních, administrativních za�ízení a bytových dom� jsou pom�rn� 

vzácná a v�tšinou souvisejí s nedostatky v údržb� a nedodržením provozního �ádu za�ízení.  

Možné havárie a nestandardní stavy se mohou projevit závadou na stavebních objektech a 

jejich sou�ástech (pláš� budovy, st�ešní konstrukce apod.), p�ípadn� závadou na inženýrských 

sítích. Jejich poškození �i uvedení do nestandardního stavu se projeví p�íslušnou signalizací a 

výpadkem provozu za�ízení. V takových p�ípadech budou probíhat �innosti podle havarijního 

plánu za�ízení, které jsou formulovány v provozním �ádu. 

Pro prevenci havárie budou provád�ny pravidelné bezpe�nostní a protipožární prov�rky, a 

pravidelná údržba za�ízení všech objekt� tvo�ících zám�r „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ 

podle ustanovení provozního �ádu, provedené kontrolní úkony a revize budou zaznamenávány 

do provozního deníku. Porucha za�ízení nebo jiných sou�ástí investice „Ostravice - Centrum a 
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parkovišt�“ nep�edstavuje environmentální riziko, nebo� s výjimkou produkce odpadních vod 

nejsou provozem zám�ru „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ vypoušt�ny škodliviny do 

složek životního prost�edí.  

Riziko úraz� obyvatel a návšt�vník� bude minimalizováno využitím vhodných stavebních 

materiál�, které nap�. snižují riziko uklouznutí, zajišt�ním údržby p�edevším venkovních 

ploch apod.  

Poslední typ rizika spo�ívá v regulaci provozu na parkovacích plochách tak, aby nedocházelo 

ani k jejich zne�iš�ování ani k dopravním kolizím. Minimalizace environmentálního rizika 

tohoto druhu jsou v zajišt�na konstruk�ním a zabezpe�ujícím systémem parkovacích ploch a 

zp�sobem �išt�ní vod, které z nich odtékají v d�sledku deš�ových srážek. Zajišt�ní plynulého 

provozu na parkovišt� a na p�ístupových cestách bude zajišt�no �inností provozovatele. 

 

D IV. Charakteristika opat�ení k prevenci, vylou�ení, snížení, pop�ípad� 

kompenzaci nep�íznivých vliv� 

Opat�ení pro omezení nep�íznivých vliv� na životní prost�edí a ve�ejné zdraví zám�ru 

"Ostravice - Centrum a parkovišt�" lze formulovat podle fáze projektu, kdy budou uplatn�na: 

a) opat�ení v pr�b�hu p�ípravy investi�ního zám�ru 

- technologické vybavení areálu bude provedeno na základ� výb�rového �ízení, mezi 

výb�rovými kriterii budou i kriteria ochrany životního prost�edí – p�edevším 

bezpe�nosti osob, bezpe�nosti materiál� z hlediska životního prost�edí a jejich 

odolnosti a trvanlivosti pro minimalizaci pot�eby údržbových prací 

- p�i návrhu architektonického �ešení objekt� „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ budou 

respektována stanoviska orgán� ochrany p�írody, p�edevším pokud jde o 

architektonické �ešení pro ochranu krajinného rázu v obci Ostravice 

- sou�ástí projektu bude i plán ozelen�ní „Ostravice - Centrum a parkovišt�“  

- projekt bude zohled�ovat i výhledový zám�r rozvoje �ásti obce Ostravice, p�edevším 

koordinaci �innosti s výstavbou dalších �ástí komplexního rozvojového projektu Dolní 

Ostravice a sousedícím areálem golfového h�išt� v�etn� zimního b�žeckého areálu, se 

zám�rem výstavby odkanalizování této �ásti obce Ostravice a stavby komunální 

�istírny odpadních vod  

b) opat�ení v pr�b�hu výstavby investi�ního zám�ru 
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- organizace stavebních prací bude provedena tak, aby hlu�né práce a práce spojené 

s emisemi do ovzduší byly provád�ny po co nejkratší dobu  

- hlu�né práce budou provád�ny v denní dob� a po nejkratší možnou dobu, b�hem 

víkend� nebudou hlu�né práce provád�ny, vlastní stavební �innost bude probíhat 

pouze ve všední dny v dob� 7 – 17 hod 

- bude zajišt�na údržba ošet�ování stavební techniky p�ed jejím výjezdem mimo prostor 

stavby 

- podle možnosti bude provoz hlu�ných mechanism� p�eveden do vnit�ního prost�edí 

budoucích objekt� (brusky, rozbrušova�ky apod.) 

c) opat�ení v pr�b�hu provozu investi�ního zám�ru 

- údržba technologických za�ízení budov a vybavení areálu bude provád�na odbornou 

firmou která zajistí i odvoz vzniklého odpadu jako oprávn�ná osoba 

- provozní �ád za�ízení zajistí, aby obyvatelé obce Ostravice nebyli nadmíru obt�žováni 

provozem – nap�íklad dopravou, ve�erním provozem apod. 

- provoz parkovišt� bude zabezpe�en z dopravního i bezpe�nostního hlediska tak, aby 

bylo minimalizováno riziko nepr�jezdnosti komunikací a dopravních kolizí 

- bude provád�na pravidelná kontrola stavu odlu�ovacího za�ízení splach� 

z parkovacích ploch (ropných látek) 

- údržba zelen� v “Ostravice - Centrum a parkovišt�“ bude provád�na na základ� 

projektu sadové úpravy ploch 

- provozní �ád bude obsahovat i opat�ení pro zajišt�ní bezpe�nosti ob�an� a rekreant� – 

uživatel� areálu 

P�edpokládá se, že provoz obecní �istírny komunálních odpadních vod bude zajišt�n 

prost�ednictvím specializované odborné firmy (nap�. SmVaK, a.s.), tato investice však není 

sou�ástí hodnoceného investi�ního zám�ru "Ostravice - Centrum a parkovišt�". 

 

D V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích 

p�edpoklad� p�i hodnocení vliv� 

Lokalita ur�ená pro realizaci zám�ru „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ navazuje na další 

rozvojové zám�ry v nejbližším okolí – jak sou�ásti rozvoje oblasti Dolní Ostravice tak 

p�ipravovaný areál golfového h�išt�, které se svou polohou sm��uje ven z intravilánu obce do 
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volné krajiny. Na samotné lokalit� byl pro zjišt�ní sou�asného stavu proveden dopl�kový 

biologický terénní pr�zkum pouze pro zajišt�ní aktuálních dat, nebo� v minulosti byly již 

okolní plochy p�edm�tem podrobného biologického pr�zkumu pro jiné zám�ry, které byly 

hodnoceny procesem EIA. Vzhledem k tomu, že se jedná o plochu s agrokulturou, byl tento 

dopr�zkum považován za dosta�ující jak pro biologický popis lokality tak její biologické 

hodnocení.  

V pr�b�hu prací byly využity i údaje získané p�i konzultacích s pracovníky orgán� 

zainteresovaných na odhadu pravd�podobných vliv� akce na životní prost�edí, byly využity 

dostupné údaje z oblasti vodního hospodá�ství, ochrany p�írody – vyjád�ení Krajského ú�adu 

MS kraje z hlediska programu Natura 2000, údaje orgán� územního rozvoje a plánování. Pro 

hodnocení lokality byla provedena nezbytná dokumentací terénní šet�ení na míst� a byla 

provedena fotografická dokumentace ploch budoucího „Ostravice - Centrum a parkovišt�“, 

která zachycuje stav na konci vegeta�ního období. Další terénní šet�ení nebylo pot�ebné 

vzhledem k charakteru ekosystému, který se na lokalit� vyskytuje. V rámci zpracování 

„Oznámení“ vliv� na životní prost�edí bylo provedeno autorizované hodnocení 

pravd�podobných vliv� zám�ru „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ i v kombinaci s jinými 

zám�ry na p�edm�t ochrany v systému Natura 2000, které potenciální vlivy na p�edm�ty 

ochrany EVL a PO vylou�ilo.  

Pro hodnocení p�ípustnosti výstup� do životního prost�edí v pr�b�hu výstavby a provozu 

investi�ního zám�ru byly použity standardní metody, které jsou v souladu s metodikami MŽP. 

Vzhledem k p�edpokládaným vliv�m byl na po�átku proveden screeningový propo�et 

o�ekávaných vliv� podle intenzity provozu – nap�íklad míry vytíženosti parkovišt� a intenzity 

vyvolané dopravy. Obdobn� bylo postupováno i v p�ípad� odhadu pravd�podobných vliv� 

hlu�nosti vyvolané dopravy na místní komunikaci. Dalším vstupem byla sou�asná vytíženost 

státní komunikace I/56 (Frýdlant n.O. – Staré Hamry). Na tomto podklad� byly zpracovány 

hluková a rozptylová studie jak samotného vlivu zám�ru „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ 

tak p�edpokládané kumulativní vlivy v souvislosti s dalšími p�ipravovanými investi�ními 

zám�ry v oblasti Dolní Ostravice. Tyto studie hodnotí o�ekávané vlivy jak na sou�asné 

potenciáln� dot�ené obydlené lokality tak na lokality, které se v budoucnu obytnými 

lokalitami teprve stanou. Vlivy provozu „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ jako producenta 

odpadních vod byly p�evzaty z propo�t� provedených projektantem v technické zpráv� 

(Závada, 2006). 
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D VI. Charakteristika nedostatk� ve znalostech a neur�itosti, které se 

vyskytly p�i zpracovávání oznámení 

Neur�itosti zpracování Oznámení spo�ívaly na po�átku prací p�edevším v nedostatku 

aktuálních údaj� o konkrétní lokalit�. Tento nedostatek byl nahrazen jednorázovým terénním 

šet�ením na lokalit� a dopln�n fotografickou dokumentací pro zajišt�ní aktuálních dat a pro 

ov��ení d�vodnosti p�ijatých p�edpoklad�. Dalšími zdroji informací byly konzultace a 

odborné porady se starostou obce Ostravice, který je profesn� zam��en na lesní hospodá�ství a 

s odbornými orgány územního plánování a Krajského ú�adu MS kraje. Fotografická 

dokumentace (p�íloha �. 10) prokazuje, že na lokalit� se nevyskytují vhodné biotopové  

podmínky pro výskyt specifické flóry, charakteristické pro p�irozené ekosystémy lesních a 

lu�ních spole�enstev v této oblasti Beskyd. 
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Nejistoty spo�ívající v nedostatku dat o hlukové situaci nejsou z hlediska ochrany zdraví 

obyvatel významné, nebo� specializovaná studie vyhodnotila jak sou�asnou hlukovou situaci 

tak o�ekávaný stav po realizaci zám�ru „Ostravice - Centrum a parkovišt�“.  

Nejistoty spo�ívající v charakteru emisí byly hodnoceny také na základ� autorizované 

rozptylové studie s využitím standardní metodiky MŽP �R. 

Nejistoty spo�ívající v potenciálním vlivu na p�edm�ty ochrany soustavy Natura 2000 byly 

vy�ešeny pomocí hodnocení autorizovanou osobu, která vlivy zám�ru „Ostravice - Centrum a 

parkovišt�“ na tuto soustavu vylou�ila.  

Hodnocení vlivu zám�ru „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ bylo provedeno i s ohledem na 

kumulativní vlivy s dalšími investi�ními zám�ry, které se v lokalit� Dolní Ostravice p�ipravují 

pro vylou�ení nejistot jejich spole�ného p�sobení na složky životního prost�edí v této lokalit�. 

Zm�na sou�asné agrokultury na sadovou úpravu areálu bude z hlediska estetického i 

z hlediska zastoupení hodnotných druh� rostlin v oblasti Ostravice p�ínosné. 

 

 

�ást E. Porovnání variant �ešení zám�ru  
Investorský zám�r je technicky i lokalitn� rozvíjen jako jednovariantní.  

Lokalitní varianty nebyly uvažovány, nebo� se jedná o využití pozemk� v sousedství 

p�ipravovaného golfového areálu a intravilánu pro zahušt�ní zástavby v oblasti Dolní 

Ostravice. Jediné variantní posouzení je možné srovnáním oproti „nulové variant�“, tedy 

ponechání sou�asné situace bez investi�ního zám�ru, což odpovídá ve vypracovaných 

studiích stavu za sou�asné situace.  

 

Technologická varianta nebyla také rozvíjena, nebo� se jedná o jednu z uvažovaných etap 

komplexního rozvojového programu pro oblasti Dolní Ostravice, který po�ítá s lokalitní 

návazností na další objekty v okolí, p�edevším na golfové h�išt�. Komplexní rozvojový 

program byl p�ipraven speciáln� pro tuto lokalitu a je nep�enosný na jiná území. 

Zpracovávaná lokalita je po stránce ovlivn�ní jejího okolí, za�len�ní do krajiny, po stránce 

majetkoprávních vztah�, po stránce souladu s perspektivou rozvoje obce Ostravice i pokud 

jde o dopln�ní nabídky kulturních a rekrea�ních za�ízení. 
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Nulová varianta �ešení projektu „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ p�edstavuje nep�ímé 

negativní ovlivn�ní kvality prost�edí tím, že hosté a návšt�vníci obce Ostravice by i do 

budoucna využívali roztroušené a nevýrazné sou�asné centrum obce Ostravice a nevznikly by 

možnosti pro trvalé bydlení, které jsu jedním z prvk�, ur�ujících p�irozené oživení centra 

obce. Také by byla omezena možnost zavedení kvalitativn� nové nabídky služeb v obci 

Ostravice (Wellness a Spa program), pro které bude p�ítomnost blízkého centra obce 

podp�rným faktorem. Bez realizace zám�ru "Ostravice - Centrum a parkovišt�" by z�stal do 

budoucna nevyužitý ur�itý rekrea�ní potenciál obce Ostravice. Nedostate�né využití 

rekrea�ního potenciálu v obci Ostravice se již v sou�asnosti projevuje na sociálním a 

ekonomickém život� obce, která je p�irozeným spádovým st�ediskem celé oblasti. Opožd�ní 

nebo odmítnutí investic v oblasti dobudování pot�ebné infrastruktury obce by se 

pravd�podobn� projevilo i zaostáváním v oblasti ekonomického zázemí obce Ostravice i 

v dalších oblasteh a postupným p�esunem potenciálních host� do jiných za�ízení v jiných 

blízkých lokalitách, které by i s využitím externích fond� nabídly požadovaný rozsah služeb s 

vyšším standardem a odpovídající í�í nabídky. 

Prokazatelné zlepšení environmentální situace se však nerealizací investi�ní akce „Ostravice - 

Centrum a parkovišt�“ nedá o�ekávat. Naopak, žádoucím z pohledu investora i obecního 

ú�adu Ostravice je dobudování pot�ebné infrastruktury obce, jejíž sou�ástí je i administrativní, 

kulturní, spole�enské a sídelní centrum. Jeho existence a funk�nost je nutno chápat jako jednu 

z podmínek pro budoucí rozvoj rekrea�ní a turistické návšt�vnosti obce a zajišt�ní 

ekonomických prost�edk� pro rentabilitu ubytovacích kapacit v obci i nabízených služeb 

v oblasti cestovního ruchu. 

 

 

�ást F. Záv�r 
Na základ� posouzení pravd�podobných vliv� investi�ní akce „Ostravice - Centrum a 

parkovišt�“  je možno u�init následující záv�ry: 

- Vlastní realizace investi�ního zám�ru na zamýšlené ploše je z hlediska ochraná�ského 
a ochrany životního prost�edí možné a z hlediska technického realizovatelné.  

- Realizace investi�ního zám�ru p�edpokládá trvalý zábor ZPF v ploše 0,56 ha 
(Centrum) a 3,1 ha (parkovišt�). Pro realizaci investi�ního zám�ru bude využita i 
nezem�d�lská p�da. Zastav�né plochy jednotlivých objekt� budou následující: 

o Centrum - 5460 m2 + 6790 m2 zpevn�ných ploch u nám�stí 
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o Bytové domy – 475 m2 (každý ze 7 dom�, celkem 3325 m2) + 273 m2 
zpevn�ných ploch (pro každý bytový d�m, celkem 1911 m2)  

o plocha místních komunikací 20830m2 
o parkovišt� 21000 m2 (pro vlastní parkovací stání 14000 m2, zbytek budou 

tvo�it p�íjezdové komunikace) 
- Pro lokalizaci investi�ního zám�ru byla na základ� vstupních konzultací a úvahách o 

funkci „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ v kooperaci s funkcí sousedících 
investi�ních zám�r� rozvoje Dolní Ostravice vybrána již na po�átku zpracování 
investi�ního zám�ru optimální varianta pokud jde o lokalitu a její vybavení i dopravní 
napojení na sou�asnou komunika�ní sí�  

- Tato varianta byla projednána s obecním ú�adem a s orgány ochrany p�írody pro 
p�edb�žné ov��ení p�ípustnosti tohoto zám�ru a jeho umíst�ní ve zvolené �ásti katastru 
obce Ostravice  

- Sou�ástí realizace investi�ní akce „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ je výstavba 
kapacit pro trvalé bydlení na odpovídající úrovni, administrativního centra obce, 
prostor pro ob�anskou vybavenost, nutného provozního zázemí a parkovacích ploch 
pro uživatele budoucího centra obce i pro krátkodobé hostya a návšt�vníky  

- Odpadní vody budou odvád�ny oddílnou kanalizací se zaúst�ním do toku St�íbrník 
(deš�ové vody ze st�ech a vy�išt�né splachy z parkovací plochy) a se zaúst�ním do 
tlakové kanalizace v souladu s kanaliza�ním �ádem a následným �išt�ním v obecní 
�istírn� odpadních vod (komunální odpadní vody) 

- Vlivy emisí a hluku na lokalit� budou s ohledem na okolí a provoz na této lokalit� p�i 
dodržení opat�ení v kap. D.IV. p�ijatelné 

- Parkovišt� „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ bude mít kapacitu 500 parkovacích 
míst, hodnocení o�ekávaných vliv� hluku a emisí provozu "Ostravice - hotel" na 
kvalitu prost�edí prokazuje jejich p�ípustnost z hlediska ochrany životního prost�edí a 
ve�ejného zdraví jak z hlediska samotného "Ostravice - Centrum a parkovišt�" tak p�i 
provozu celého komplexního rozvojového programu Dolní Ostravice  

- P�i realizaci stavby i p�i provozování areálu bude chrán�no p�írodní prost�edí i ve�ejné 
zdraví 

- Dopravní vlivy jsou uvažovány p�edevším pro denní dobu, mimo ni bude osobní 
doprava související s provozem „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ minimální 

- Plocha lokality není ohrožena erozí, zp�sob jejího ošet�ování b�hem provozu bude 
zahrnovat jak pé�i o technické zázemí areálu tak pé�i o ozelen�né plochy 

- Vlastní stavební práce budou provád�ny v denní dob� v pracovní dny pro jejich 
p�ijatelnost  z hlediska ochrany ve�ejného zdraví okolní populace 

- Vlivy na složky ekosystém� v pr�b�hu výstavby a provozu „Ostravice - Centrum a 
parkovišt�“ jsou z hlediska spole�enského p�ijatelné. 

- P�eshrani�ní vlivy provozu areálu nejsou p�edpokládány. 
Lokalizace investi�ního zám�ru je v souladu s rozvojovými koncepcemi obce Ostravice, 

oblasti Beskyd i Moravskoslezského kraje. S realizací zám�ru souhlasí i p�íslušný stavební 

ú�ad Ostravice (p�íloha �. 12). 

Realizace investi�ního zám�ru „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ p�edstavuje o�ekávané 

p�ínosy p�edevším v podob� vytvo�ení moderního urbanisticky za�len�ného nového 

administrativního a spole�ensko – kulturního centra v obci Ostravice s nabídkou kvalitního 

bydlení. Umíst�ní investi�ního zám�ru umožní jak snadný p�ístup do centra obce 
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z rezidentních oblastí v okolí tak kooperaci s provozováním dalších p�eddvším rekrea�ních 

aktivit v okolí "Ostravice - Centrum a parkovišt�" – p�edevším zám�ru "Ostravice - hotel" a 

areálu golfového h�išt� se zimní b��žecnou dráhou. Z tohoto pohledu p�edstavuje realizace 

„Ostravice - Centrum a parkovišt�“ i celospole�enský p�ínos pro možnost využití rekrea�ního 

potenciálu obce Ostravice. 

 

�ást G. Všeobecn� srozumitelné shrnutí 

netechnického charakteru 
Rozvoj obce Ostravice v lokalit� Dolní Ostravice – Centrum v�etn� 

parkovišt� a komunikace  
 

Oznámení podle zákona �. 100/2001 Sb., (dále pouze „zákon o posuzování vliv� na životní 

prost�edí“) v platném zm�ní, v rozsahu p�ílohy �. 4. 

Projekt „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ je investi�ním zám�rem, který má jako hlavní cíl 

vybudování administrativního, kulturního, spole�enského a obytného centra obce Ostravice 

spole�ns s pot�ebnou parkovací kapacitou v bezprost�edním dosahu budovy Centra, které 

bude svým tvarem vytvá�et základní tvar ozna�ovaný jako Nám�stí. Tento investi�ní zám�r 

p�edstavuje také nep�ímou podporu využití rekrea�ního potenciálu vstupní oblasti Beskyd 

p�edevším v blízkosti nov� p�ipravovaného centra obce s nabídkou služeb na odpovídající 

kvalit�, která bude srovnatelná s m�stským prost�edím. Cílem investi�ního zám�ru je využití 

plochy, navazující na sou�asný intravilán obce Ostravice pro vybudování nového a 

urbanisticky vhodn� �ešeného centra obce s prostory pro provozovny, které budou rozši�ovat i 

nabídku dostupných služeb pro obyvatele i pro návšt�vníky a bude p�sobit jako podp�rný 

faktor v oblasti cestovního ruchu. Technicky bude „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ tvo�en 

objektem vlastního Centra – hlavní budovy, ve které budou umíst�ny administrativní prostory 

pro Obecní ú�ad Ostravice, provozovny a 90 bytových jednotek. Investi�ní zám�r "Ostravice - 

Centrum a parkovišt�" zahrnuje i plochu pro parkovišt� kapacity 500 parkovacích stání pro 

osobní automobily a 7 bytových dom� pro nové obyvatele obce Ostravice. Sou�ástí 

investi�ního zám�ru je i odpovídající technická infrastruktura – inženýrské sít� a obslužná 

komunikace, která se po dobudování zám�ru stane komunikací ve�ejnou. 
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Pitná voda pro areál bude odebírána z obecního vodovodu. Odpadní voda bude zneškodn�na 

pomocí obecní �OV, recipientem vy�išt�né odpadní vody bude �eka Ostravice. Odpadní vody 

z parkovišt� budou vy�išt�ny a vyvedeny spole�n� s deš�ovou kanalizací do toku St�íbrník, 

jehož koryto má dostate�nou kapacitu pro p�evedení 100 leté vody (v�etne deš�ové vody ze 

st�ech a zpevn�ných ploch investi�ního zám�ru). P�edpokládaný scéná� provozu vyvolané 

osobní dopravy a p�ítomnost dalších investi�ních zám�r� v oblasti Dolní Ostravice byly 

p�í�inou zpracování hlukové a rozptylové studie, které hodnotily jak samostatný vliv zám�ru 

„Ostravice - Centrum a parkovišt�“ tak o�ekávané kumulativní vlivy v sou�innosti s dalšími 

etapami rozvoje oblasti Dolní Ostravice. Hlu�nost dopravy ani za�ízení nebude p�i dodržování 

provozního �ádu za�ízení významným faktorem, který by obt�žoval okolní populaci obyvatel 

nad sou�asnou úrove� hlu�nosti prost�edí. Imisní p�ísp�vek atmosférických emisí zám�ru ani 

v kombinaci s dalšími vlivy do budoucna nep�edpokládají významné negativní ovlivn�ní 

kvality ovzduší v lokalit�.    

Negativní vlivy výstavby a provozu „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ se mohou projevit ve 

výstupech škodlivin do okolních složek ekosystém�. Tyto vlivy se významn� neprojeví, 

emise hlu�nosti, atmosférických emisí, splach� z parkovišt� ani odpadní vody dot�ené složky 

životního prost�edí neovlivní.  

Investi�ní zám�r „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ byl hodnocen samostatn� i ve spojení 

s dalšími rozvojovými zám�ry v lokalit� z pohledu o�ekávaného vlivu na p�edm�ty ochrany 

soustavy Natura 2000. Autorizované hodnocení tyto vlivy vylou�ilo. Ekosystémy nebudou 

v okolí investi�ního zám�ru negativn� ovlivn�ny, investi�ní zám�r „Ostravice - Centrum a 

parkovišt�“ bude realizován na ploše sou�asné agrokultury typu pastviny. Krajinný ráz 

nebude realizací investice ovlivn�n, budou použity odpovídající architektonické prvky, které 

jsou pro oblast podh��í Beskyd typické a vhodn� za�lení objekty do stávající zástavby obce 

Ostravice.   

Pozitivní o�ekávané vlivy investice spo�ívají ve vytvo�ení vyhran�ného centra obce 

s rezidentní zónou v blízkosti, jejichž �ešení bude odpovídat sou�asným urbanistickým 

poznatk�m pro tvorbu podmínek pro komfortní bydlení a využívání služeb, které s bydlením 

souvisejí. Realizace zám�ru "Ostravice - Centrum a parkovišt�" p�edstavuje i rozší�ení 

nabídky služeb ve prosp�ch podpory cestovního ruchu v obci Ostravice. Celospole�enským 

p�ínosem je vytvo�ení pot�ebné základny pro další rozvoj obce Ostravice a zvýšení její 

atraktivitiy pro trvalé bydlení i využití rekrea�ního potenciálu v obci Ostravice v souladu 

s požadavky orgán� ochrany p�írody, mimo areál CHKO Beskydy a oblasti chrán�né jako 
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sou�ást soustavy Natura 2000. Zám�r je v souladu s územn� plánovací dokumentací obce 

Ostravice na sou�asném stupni jejího zpracování. 

Celkov� je možno konstatovat, že pravd�podobné vlivy výstavby i provozu investi�ního 

zám�ru „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ na životní prost�edí budou na zvolené lokalit� 

p�ijatelné. Eventuální varianty �ešení byly projektantem a investorem se zainteresovanými 

stranami projednány již na po�átku zpracování „Oznámení“ vliv� na životní prost�edí a 

hodnocená varianta p�edstavuje již optimalizovanou variantu investi�ního zám�ru. Z hlediska 

ochrany životního prost�edí v CHKO Beskydy je však nutno v pr�b�hu jednotlivých fází 

p�ípravy a realizace investi�ního zám�ru respektovat opat�ení a podmínky uvedené v p�íslušné 

kapitole Oznámení (D IV.). 

Výstavba a provoz investi�ního zám�ru „Ostravice - Centrum a parkovišt�“ neovlivní 

negativn� na dot�ené lokalit� složky životního prost�edí, ekosystémy ani krajinný ráz. Emise 

hluku a dopravní emise z provozu parkovišt� na lokalit� nebudou zhoršovat kvalitu 

dot�ených složek ŽP nad únosnou míru ani ohrožovat ve�ejné zdraví dot�ené populace v 

okolí. Realizace investi�ního zám�ru vytvo�í urbanisticky �ešení vyhran�né centrum obce 

s nabídkou služeb, rezidentní zónu a vytvo�í pot�ebná parkovací místa. Druhotným efektem 

je zvýšení možnosti využití rekrea�ního potenciálu v obci Ostravice a v celé �ásti tohoto 

regionu Beskyd a kvalitativní rozší�ení spektra nabízených služeb v oblasti cestovního 

ruchu. Za t�chto podmínek je krajina v blízkosti intravilánu obce Ostravice schopna toto 

nové antropické zatížení akceptovat, aniž by byly výrazn� narušeny její sou�asné funkce. 
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P�íloha �. 1 

Mapová situace lokality a situování investi�ního zám�ru 

v širším okolí „Ostravice - Centrum a parkovišt�“  
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P�íloha �. 2 

Mapový vý�ez lokality – VÚC Beskydy 
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P�íloha �. 3 

Mapový vý�ez lokality – územní generel infrastruktury 

cestovního ruchu v Beskydech  
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P�íloha �. 4 

Vý�ez územního plánu obce Ostravice  

 

 



Skácel A., 2006: „Ostravice – centrum“, Oznámení dle p�ílohy. 4  zák. 100/2001 Sb.  str. 83 z 142  

 

 

 

P�íloha �. 5 

Soustava investi�ních zám�r� rozvoje Dolní Ostravice a 

lokalizace jednotlivých etap 
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P�íloha �. 6 

Katastrální snímek zám�ru „Ostravice - Centrum a 

parkovišt�“ 
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P�íloha �. 7 

Mapa zón ochrany CHKO Beskydy v zájmové oblasti 
Barva: modrozelená – III. zóna, sv�tle žlutá – II. zóna, �ervená – I. zóna 
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P�íloha �. 8 

Ortofotomapa lokality pro investi�ní zám�r 
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P�íloha �. 9 

Postavení lokality v systému Natura 2000 (KÚ MS 

kraje), hodnocení vlivu na soustavu Natura 2000 
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1.Úvod  
Natura 2000 

Vstupem �R do Evropské unie byla ochrana p�írody a krajiny povýšena na „evropskou 

úrove�“. Pro �R vznikla povinnost za�lenit (transponovat) do svého právního �ádu mimo jiné 

i povinnosti vyplývající ze dvou základních sm�rnic, upravujících ochranu p�írody v EU : 

Sm�rnici Rady 79/409/EHS, o ochran� voln� žijících pták� a Sm�rnici Rady 92/43/EHS, o 

ochran� p�írodních stanoviš�, voln� žijících živo�ich� a plan� rostoucích rostlin. Podrobné 

p�eklady text� obou sm�rnic v�etn� originální anglické verze lze najít v literatu�e (Roth, ed., 

2003).  

Sm�rnice Rady 79/409/EHS, o ochran� voln� žijících pták� (Birds directive) je historicky 

první právní p�edpis zemí Evropských spole�enství na ochranu p�írody (Roth, 2003). Neplatí 

na území Grónska. Sm�rnice má 19 �lánk� a 5 p�íloh. Podle �lánku �.4 sm�rnice mají �lenské 

státy za povinnost pro druhy a poddruhy pták�, uvedených v p�íloze I a dále pro pravideln� se 

vyskytující tažné druhy pták� z�izovat tzv. území zvláštní ochrany (SPA : Special Protection 

Areas, u nás tzv. Pta�í oblasti). Jednotlivé p�ílohy sm�rnice, obsahující druhové seznamy, 

byly postupn� novelizovány. Podle této sm�rnice jsou ovšem chrán�ny v krajin� i všechny 

ostatní struktury, sloužící ochran� t�chto pta�ích druh�.  

Sm�rnice Rady 92/43/EHS, o ochran� p�írodních stanoviš�, voln� žijících živo�ich� a 

plan� rostoucích rostlin (Habitats directive) stanovila p�vodn� termín vzniku seznamu 

chrán�ných lokalit celého Spole�enství na rok 1998. Díky prodlevám �lenských stát� 

s transpozicí sm�rnice byly první tzv. národní seznamy p�edloženy Evropské komisi až po 

uvalení sankcí na n�které státy v roce 2000. Cílem sm�rnice je „p�ispívat k zabezpe�ení 

biologické rozmanitosti prost�ednictvím ochrany p�írodních stanoviš� a voln� žijící fauny a 

flóry na evropském území �lenských stát�“. Sm�rnice je tvo�ena 24 �lánky a 6 p�ílohami. 

V roce 1997 byla sm�rnice novelizována (zejména její p�ílohy I a II), další dopln�ní 

druhových seznam� v p�ílohách sm�rnice navrhly nov� p�istupující �lenské státy v�etn� �R. 

O pln�ní povinností, vyplývajících ze sm�rnice, musí �lenské státy v šestiletých intervalech 

informovat Evropskou komisi. Nejrozsáhlejší povinností, plynoucí ze sm�rnice, je vytvo�ení a 

aktivní ochrana soustavy lokalit, pro niž se zavádí název Natura 2000.  
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Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupn�m ochrany, která 

umož�uje zachovat p�írodní stanovišt� a stanovišt� druh� v jejich p�irozeném areálu rozší�ení 

ve stavu p�íznivém z hlediska ochrany nebo pop�ípad� umožní tento stav obnovit. V �R je 

soustava Natura 2000 tvo�ena dv�ma typy území : pta�ími oblastmi (viz Birds directive) a 

evropsky významnými lokalitami (viz Habitats directive). Podrobné definování pojm� 

uvedených v tomto odstavci obsahuje § 3 zákona �.114/1992 Sb. ve zn�ní pozd�jších 

novelizací (ZOPK). 

Je t�eba podtrhnout, že v �R výb�r jednotlivých lokalit a návrh vymezení soustavy Natura 

2000 prob�hl v souladu s evropskou legislativou výhradn� na v�deckých principech. Pta�í 

oblasti byly podle kritérií Birds directive navrženy s využitím soustavy IBA (Important Birds 

Area) a evropsky významné lokality pro p�írodní stanovišt� a druhy byly navrženy 

multikriteriální analýzou v prost�edí GIS na základ�€ unikátního a velmi detailního 

n�kolikaletého terénního mapování biotop� v celé �R 

Pta�í oblasti vymezuje vláda �R p�íslušným na�ízením ve Sbírce zákon�. V na�ízení 

vlády je definován p�edm�t ochrany pta�í oblasti a p�ípadn� i vý�et �inností, k nimž je v pta�í 

oblasti nutný souhlas orgánu ochrany p�írody. Kompetence orgán� ochrany p�írody v pta�ích 

oblastech jsou pon�kud komplikovan� rozd�lené : leží-li uvnit� pta�í oblasti maloplošné 

území se statutem „národní p�írodní rezervace“ (NPR) nebo „národní p�írodní památka“ 

(NPP), pak je p�íslušným orgánem pro pta�í oblast správa chrán�né krajinné oblasti, pokud 

v pta�í oblasti není NPR ani NPP, pak je p�íslušný krajský ú�ad. V pta�í oblasti m�že orgán 

ochrany p�írody s vlastníkem nebo nájemcem pozemku uzav�ít smlouvu o hospoda�ení 

v zájmu podpory ochrany pta�ích druh�. 

   

Hodnocení d�sledk� koncepcí a zám�r� na soustavu Natura 2000 

Jakákoliv koncepce nebo zám�r, který m�že samostatn� nebo ve spojení s jinými 

významn� ovlivnit území pta�í oblasti nebo EVL, podléhá hodnocení jeho d�sledk� na toto 

území a stav jeho ochrany z uvedených hledisek. Takováto koncepce nebo zám�r musí být 

p�edložena orgánu ochrany p�írody k vydání stanoviska. P�íslušnými orgány ochrany p�írody 

jsou : Správy CHKO (na území CHKO), správy NP (území NP a jeho ochranného pásma), 

újezdní ú�ady (území vojenského újezdu), krajské ú�ady (mimo území CHKO, NP a voj. 

újezdu). V praxi nastávají p�ípady, kdy je p�íslušných sou�asn� n�kolik orgán� ochrany 

p�írody – pak je t�eba si stanovisko od každého z nich (v p�ípad� celostátní koncepce dokonce 

od všech).  
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D�ležité je uv�domit si, že hodnocení podléhají i koncepce a zám�ry, které mohou „ve 

spojení s jinými“ ovlivnit lokalitu soustavy Natura 2000. V praxi tak mohou nastat p�ípady, 

kdy nap�. zám�r nové silni�ní komunikace se sice p�ímo územn� nedotýká lokality, leží vn� 

jejích hranic, avšak nap�.hlukem p�i stavebních �innostech nebo provozem vozidel mohou být 

ovlivn�ny pta�í populace, které jsou na vzdálené lokalit� p�edm�tem ochrany. Dále je 

významné, že v první etap� hodnocení d�sledk� vliv� na lokalitu soustavy Natura 2000 se 

nerozlišuje, zda m�že jít o vlivy negativní �i pozitivní – z posuzování tedy nelze vylou�it ani 

koncepce �i zám�ry s p�edpokládaným pozitivním vlivem na lokalitu ! Je t�eba také 

p�ipomenout, že k posuzování d�sledk� koncepcí a zám�r� na soustavu Natura 2000 jsou 

oprávn�ny pouze osoby s p�íslušnou autorizací MŽP podle § 45i ZOPK. Seznam osob 

s p�íslušnou autorizací je zve�ejn�n na internetovém serveru MŽP.  

Hodnocení je zam��eno (�lánek 6.3 Habitats directive) na „cíle ochrany“ a „celistvost 

(integritu)“ konkrétní lokality v soustav� Natura 2000. Cílem ochrany pta�í oblasti nebo EVL 

je podle sm�rnic EU „zachování p�edm�t� ochrany (tj. vybraných druh� pták� v pta�í oblasti 

a evropsky významných druh� a stanoviš� v EVL) v tzv. p�íznivém stavu z hlediska ochrany“ 

(definice stavu lokality p�íznivého z hlediska ochrany viz § 3 ZOPK). Celistvost (integrita) 

lokality zahrnuje její ekologické funkce.   

Posuzování d�sledk� koncepce nebo zám�ru na soustavu Natura 2000 má velmi úzkou 

vazbu na SEA/EIA. V p�ípad�, kdy p�íslušný orgán ochrany p�írody (�i sou�asn� více orgán� 

ochrany p�írody) svým stanoviskem k p�edložené koncepci �i zám�ru konstatuje, že „nelze 

vylou�it“ významný vliv na pta�í oblast nebo EVL, je p�edkladatel koncepce (zám�ru) 

povinen (hodlá-li jej dále realizovat) podrobit jej procesu SEA/EIA, v rámci n�hož prob�hne 

posouzení podle § 45i ZOPK.  

V p�ípad�, kdy z hlediska zákona o posuzování vliv� na ŽP jde o zám�r �i koncepci 

„podlimitní“ (tj. nepodléhající posouzení v rámci SEA/EIA), ale sou�asn� u tohoto zám�ru 

nebo koncepce podle stanoviska orgánu ochrany p�írody „nelze vylou�it“ významný vliv na 

Naturu 2000, pak je zám�r za�azen pod bod 10.15 kategorie II p�ílohy �.1 zákona �.100/2001 

Sb. v platném zn�ní a je t�eba provést kompletní posouzení. P�íslušným orgánem 

k posuzování vliv� na ŽP je v tomto p�ípad� MŽP. Z dikce zákonné úpravy p�ímo vyplývá, že 

zám�r musí být vyhodnocen v celém rozsahu jeho vliv�, tj. na životní prost�edí, ve�ejné 

zdraví a Naturu 2000. 

V p�ípad�, kdy z hlediska zákona o posuzování vliv� na ŽP jde o zám�r �i koncepci 

podléhající procesu SEA/EIA „povinn�“, pak je vhodné, aby p�edkladatel p�íslušnému orgánu 
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posuzování vliv� na ŽP p�edložil oznámení spolu s již vydaným stanoviskem orgánu ochrany 

p�írody podle § 45i ZOPK. V opa�ném p�ípad� orgán posuzování vliv� na ŽP vyzve 

p�edkladatele, aby k oznámení stanovisko orgánu ochrany p�írody doplnil. 

V rámci zjiš�ovacího �ízení zašle p�íslušný orgán pro posuzování vliv� na ŽP oznámení  

t�m orgán�m ochrany p�írody, které ve svém stanovisku dle § 45i významný vliv nevylou�ili. 

Orgán ochrany p�írody vydá v rámci zjiš�ovacího �ízení své vyjád�ení, ve kterém by m�l 

ur�it, zda možné významné vlivy jsou negativní �i pozitivní. Zejména v p�ípad�, kdy již 

p�íslušná �ást oznámení byla zpracována autorizovanou osobou podle §45i, bude toto ur�ení 

jednozna�né. Pokud se ve zjiš�ovacím �ízení potvrdí významné negativní vlivy na pta�í oblast 

nebo EVL, musí být v záv�ru zjiš�ovacího �ízení vzneseny požadavky na zpracování dalších 

variant zám�ru (pokud již nebyly detailn� p�edloženy v oznámení). Jestliže naopak bude 

záv�rem zjiš�ovacího �ízení konstatováno, že zám�r (koncepce) bude mít pozitivní vliv na 

pta�í oblast �i EVL, pak dále již není nutno zám�r (koncepci) dále posuzovat z hlediska vliv� 

na Naturu 2000. Ustanovení § 45i, odst.8 ZOPK totiž stanoví, že zám�r lze povolit (koncepci 

schválit) v p�ípad�, kdy negativní vlivy nebudou. Tato skute�nost pak musí být v záv�ru 

zjiš�ovacího �ízení �ádn� okomentována. 

V dalším pokra�ování procesu SEA/EIA zpracovává dokumentaci (vyhodnocení) osoba 

autorizovaná podle § 19 zákona o posuzování vliv� na ŽP. Samostatnou, jasn� odd�lenou 

�ástí dokumentace, je posouzení vlivu zám�ru (koncepce) na pta�í oblast (EVL), kterou 

vypracovává výhradn� osoba autorizovaná podle § 45i ZOPK. Následn� by m�ly orgány 

ochrany p�írody ve svém stanovisku k dokumentaci (vyhodnocení) posoudit zejména úplnost 

�ásti dokumentace (vyhodnocení), týkající se vlivu na Naturu 2000. V p�ípad� nedostate�ného 

(neplného) vypracování dokumentace (vyhodnocení) by m�l orgán ochrany p�írody uvést, 

které �ásti hodnocení je nutno doplnit. Sou�asn� by m�l orgán ochrany p�írody vznést ve 

svém stanovisku p�ípadn� i od�vodn�ný požadavek na dopracování variant �i na zvážení 

variant chyb�jících a v p�ípad�, kdy zám�r (koncepci) nelze realizovat bez negativních vliv� 

na lokalitu, pak i požadavky na další postup p�i procesu schvalování z hlediska vliv� na 

lokality a na možná kompenza�ní opat�ení. 

U zpracování posudk� na dokumentace p�i posuzování zám�r� musí být op�t jasn� 

odd�lená �ást posudku, týkající se lokalit Natury 2000, zpracována osobou s autorizací podle 

§ 45i ZOPK. P�ipomínám, že podle § 9 zákona o posuzování vliv� na ŽP se ten, kdo se 

podílel na zpracování oznámení nebo dokumentace, nem�že ani díl�ím zp�sobem ú�astnit 

zpracování posudku. 
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Záv�re�né stanovisko p�íslušného orgánu pro posuzování vliv� na ŽP musí obsahovat 

jasn� odlišitelnou �ást, tkající se vliv� na lokality v soustav� Natura 2000. V p�ípad�, kdy 

v rámci posouzení nebude nalezeno p�ijatelné variantní �ešení a záv�re�né stanovisko 

s ohledem na vlivy na Naturu 2000 bude nesouhlasné, pak je p�ípadné schválení zám�ru 

(koncepce) podmín�no p�edložením nových, k lokalitám Natury 2000 šetrn�jších variant nebo 

variant bez negativních vliv�. Ty ovšem musí být vždy podrobeny novému hodnocení 

z hlediska § 45i ZOPK v procesu SEA/EIA. Jednou ze základních odlišností samotného 

procesu SEA/EIA a posouzení vliv� na lokality Natura 2000 je otázka právní síly 

záv�re�ného stanoviska. V p�ípad�, kdy záv�re�né stanovisko procesu SEA/EIA konstatuje 

negativní vliv zám�ru (koncepce) na pta�í oblast nebo EVL a není spln�na n�která 

z podmínek § 45i, odst.9 a 10 ZOPK, pak jednozna�n� nesmí být takový zám�r povolen nebo 

koncepce schválena.        

Povinnost posouzení vliv� zám�r� nebo koncepcí na Naturu 2000 se vztahuje i na zám�ry 

a koncepce, u nichž posuzování SEA/EIA již probíhá (ZOPK nemá p�echodná ustanovení a 

povinnosti plynoucí z Habitats directive platí pro �R již od data vstupu do EU). Stejn� tak 

posouzení d�sledk� na Naturu 2000 musí být dodate�n� provedeno u zám�r� i koncepcí, které 

již byly v rámci SEA/EA posouzeny a nemají vydáno územní rozhodnutí �i stavební povolení 

(u zám�r�) nebo dosud nebyly schváleny (u koncepcí). 

 

2. P�edm�t posouzení koncepce 
 

1. Název koncepce :   
Rozvoj obce Ostravice (hotel a reziden�ní bydlení) v lokalit� Dolní Ostravice 

 

2. Umíst�ní koncepce  : 

obec:    Ostravice 

katastrální území: Ostravice 

Dot�ená lokalita se nachází v území bezprost�edn� navazujícím na sou�asnou rozptýlenou 

zástavbu v obci Ostravice. Plochy je v sou�asnosti p�evážn� zem�d�lskou p�dou (viz obr.�.1). 

 

3. Dot�ená lokalita soustavy evropsky významných chrán�ných území Natura 2000  

V sousedství lokality dot�ené posuzovanou koncepcí se nachází : 

Evropsky významná lokalita Beskydy 
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Pta�í oblast Beskydy  

(p�íslušný orgán ochrany p�írody podle ZOPK : Správa CHKO Beskydy) 

 

4. Jiná dot�ená zvlášt� chrán�ná území p�írody 

V území dot�eném posuzovanou koncepcí se žádné zvlášt� chrán�né území nenachází. 

Severn� od lokality leží Chrán�ná krajinná oblast Beskydy. 

 

 
Obr.�.1 – Situace posuzované lokality – obec Ostravice (zdroj : Mapy.cz)  

 

3. Vlastní posouzení - hodnocení vlivu koncepce na Evropsky 

významnou lokalitu Beskydy a Pta�í oblast Beskydy v soustav� 

Natura 2000  
3.1. Vymezení a charakteristika Evropsky významné lokality Beskydy 

Vymezení Evropsky významné lokality Beskydy je uvedeno v P�íloze �.810 k na�ízení 

vlády �.132/2005 Sb. (viz p�íloha tohoto posudku). 
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Název:  Beskydy  

Kód lokality:  CZ0724089 

Kraj:  Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj  

Rozloha:  120386,5333 ha 

Biogeografické 

oblasti:  
Kontinentální  

Kategorie 

chrán�ného území:  
Chrán�ná krajinná oblast  

Správce území:  Správa CHKO Beskydy 

 

Poloha 

Rozsáhlé území rozkládající se na východ� �R. Je vymezeno státní hranicí se Slovenskou 

republikou na východ�, na severu tvo�í hranici Jablunkovská brázda. Západní okraj tvo�í tok 

Senice, a dále úbo�í Ve�ovických vrch�. Lokalita zaujímá celé území stávající CHKO 

Beskydy.  

 

P�ehled dot�ených katastrálních území: 
Kraj: Zlínský kraj 

Katastrální území: Dolní Be�va, Francova Lhota, Halenkov, Hážovice, Horní Be�va, 
Horní Lide�, Hov�zí, Huslenky, Hutisko, Janová, Karolinka, Krhová, Leskovec, Lide�ko, 
Lužná u Vsetína, Malá Byst�ice, Malé Karlovice, Nový Hrozenkov, Prost�ední Be�va, Pul�ín, 
Rožnov pod Radhošt�m, R�ž�ka, Solanec pod Solán�m, St�elná na Morav�, St�ítež nad 
Be�vou, Tylovice, Ústí u Vsetína, Valašská Byst�ice, Valašská Polanka, Valašská Senice, 
Velká Lhota u Valašského Mezi�í�í, Velké Karlovice, Vid�e, Vigantice, Vsetín, Zašová, 
Zd�chov, Zub�í 

Kraj: Moravskoslezský kraj 
Katastrální území: Bílá, Bocanovice, Bordovice, Bukovice u Dobratic, �eladná, 

Dobratice, Dolní Lomná, Frenštát pod Radhošt�m, Guty, Hodslavice, Horní Lomná, 
Hostašovice, Janovice u Frýdku-Místku, Karpentná, Komorní Lhotka, Koša�iska, Krásná pod 
Lysou Horou, Kun�ice pod Ond�ejníkem, Lichnov u Nového Ji�ína, Lubno, Malenovice, 
Milíkov u Jablunkova, Morávka, Mo�kov, Mosty u Jablunkova, Návsí, Old�ichovice u T�ince, 
Ostravice 1, Ostravice 2, Pražmo, Raškovice, 
eka, Smilovice u T�ince, Staré Hamry 1, Staré 
Hamry 2, Trojanovice, Tyra, Vendryn�, Ve�ovice, Vyšní Lhoty 

 

Ekotop 

Geologie: flyšové pásmo Západních Karpat, z paleogénu, p�ípadn� z k�ídy, složení - 

p�evážn� pískovce a jílovce, mén� slepence, prachovce, slínovce, slíny a jíly. Typické znaky - 
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rytmické st�ídání vrstev (grada�ní zvrstvení) a sesuvy (turbiditní proudy). Typický fenomén - 

št�rkonosné vodní toky, pseudokrasové jeskyn� (beskydský pseudokras), v oblasti je množství 

sesuvných území. 

Geomorfologie: Vn�jší Západní Karpaty - geomorfologické jednotky: Moravskoslezské 

Beskydy, Javorníky, Vsetínské vrchy, Rožnovská brázda (�ást). 

Reliéf: �lenitá hornatina s n�kolika hlavními h�ebeny  a �adou postranních údolí, evropsky 

významná lokalita se rozkládá v n.v. 350 (tok Be�vy v Rožnov� p.R.)  - 1323 m (Lysá hora). 

Pedologie: v území p�evažují hn�dé p�dy kyselé a podzolové. 

Krajinná charakteristika: p�evážn� hornatá a lesnatá krajina. Jde o zachovalý p�írodní a 

krajinný celek v nejvyšších karpatských poho�ích na území �R. Specifický krajinný ráz utvá�í 

�lenitý terén, vodní toky, vegeta�ní kryt a voln� žijící živo�išstvo, rozvržení a využití lesního 

a zem�d�lského p�dního fondu. Do sou�asnosti je jádro Beskyd jen �ídce osídleno a 

poznamenáno poz�statky pasteveckého horského typu hospoda�ení. Je zde vyhlášeno 50 

maloplošných zvlášt� chrán�ných území. 

 

Biota 

Lesní vegetaci tvo�í p�edevším acidofilní bu�iny (L5.4), mén� kv�tnaté bu�iny as. 

Dentario enneaphylli – Fagetum a Dentario glandulosae-Fagetum (L5.1). V menších 

rozlohách jsou zastoupeny dubohab�inami as. Carici pilosae - Carpinetum (L3.3B). a údolní 

jasano - olšové luhy (L2.2A,B).  

Kv�tnaté bu�iny jsou typické p�edevším pro živinami bohatší p�dy v oblasti Javorník� a 

na jižních svazích Vsetínských vrch�. V oblasti Lysé hory, Smrku, Travného, Velkého 

Polomu a Kn�hyn� p�evládají podhorské a horské typy acidofilních bu�in (L5.4), které ve 

vyšších partiích st�ídají horské klenové bu�iny (L5.2) a t�tinové smr�iny (L9.1). V 

rozvoln�ných porostech papratkových smr�in (L9.3) a jako náhradní spole�enstvo ve 

vyt�žených imisních smr�inách se vyskytují porosty kapradinových niv s Athyrium 

distentifolium (A4.3). Klimaxová vegetace papratkových smr�in se vyvíjí v nejvyšších 

polohách na mlžných záv�trných svazích severozápadní, mén� také severovýchodní expozice. 

Na prudkých svazích se maloplošn� nachází su�ové lesy (L4 ). Objevují se na mezotrofních 

rankerech, �asto sycených svahovou vodou, i na jemn� skeletnatých p�dách na hranách 

svah�. 

V pestrém zastoupení travinobylinných spole�enstev dominují ovsíkové louky (T1.1) a 

pohá�kové pastviny as. Lolio - Cynosuretum i as. Anthoxantho - Agrostietum (T1.3).V 
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horních �ástech svah� s m�lkým p�dním horizontem se vyskytují podhorské smilkové 

trávníky (T2.3A, B). V jižní �ásti území (Javorníky, jižní svahy Vsetínských vrch�) 

nalezneme širokolisté suché trávníky a to i s výskytem jalovce a orchidejí (T3.4A-C). Na 

vlhkých stanovištích se objevují pchá�ové louky (T1.5), slatinné louky (R2.1, R2.2, R2.3, 

R2.2) a tužebníková lada (T1.6), v menší mí�e vegetace vlhkých narušovaných p�d (T1.10). 

Roztroušen� a zpravidla maloplošn� se objevují pískovcové skalní výchozy (S1.1, S1.2) a 

jeskyn� (S3). V�tším skalním útvarem jsou Pul�ínské skály v Javorníkách. Maloplošn� 

nalezneme také prameništ� (R1.1, R1.3, R1.4) a mok�adní vegetaci (M1.1,M5, V1F). 

Pom�rn� rozší�ené jsou vysoké mezofilní a xerofilní k�oviny (K3) na mezích na loukách nebo 

jako lesní lemy. Podél potok� jsou vyvinuty liniové porosty dev�tsilových lem� (M5) s 

Petasites hybridus, Petasites albus a vzácn� i Petasites kablikianus.  

V území se vyskytuje celá �ada chrán�ných a ohrožených druh� živo�ich� a rostlin. 

 

Kvalita 

V území se nachází n�kolik v�tších lesních komplex� s alespo� do jisté míry zachovaným 

p�irozeným cyklem lesa. Jsou to zejména oblasti h�ebene Radhoš�-Kn�hyn�, masív Smrku, 

masív Lysé hory, p�íhrani�ní oblast Velkého Polomu a Mionší, masív Travný, oblast Makyty 

a další h�ebenové a podh�ebenové �ásti Javornického h�ebene.  

 

Oblast (EVL Beskydy) zahrnuje 25 p�edm�t� ochrany. Zastoupeny jsou 2 rostlinné druhy, 

11 živo�ich� a 12 stanoviš�. Na území EVL byly také vyhlášeny 2 pta�í oblasti – Honí 

Vsacko a Beskydy, které zahrnují 12 druh� pták� jako p�edm�ty ochrany.  
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Stanovišt� a druhy, jež jsou hlavním p�edm�tem ochrany EVL Beskydy 

Stanovišt� 
(symbol * ozna�uje prioritní typy p�írodních stanoviš�) 
Kód 

stanovišt� 
 Popis 

Rozloha 

v ha na 

lokalit� 

Procent. 

zastoupení 

z vým�ry 

lokality 

6230*  -  Druhov� bohaté smilkové louky na silikátových podložích v 

horských oblastech (a v kontinentální Evrop� v podhorských 

oblastech)  698 0,58 

6430  -  Vlhkomilná vysokobylinná lemová spole�enstva nížin a 

horského až alpínského stupn�  147 0,12 

6510  -  Extenzivní se�ené louky nížin až podh��í (Arrhenatherion, 

Brachypodio-Centaureion nemoralis)  10 344 8,5 

7220*  -  Petrifikující prameny s tvorbou p�novc� (Cratoneurion)  0,546 0,00045 

8310  -  Jeskyn� nep�ístupné ve�ejnosti  0,015 0,000012 

9110  -  Bu�iny asociace Luzulo-Fagetum  12 695 10,545 

9130  -  Bu�iny asociace Asperulo-Fagetum  8 549 7,101 

9140  -  St�edoevropské subalpínské bu�iny s javorem (Acer) a 

š�ovíkem horským (Rumex arifolius)  153 0,127 

9170  -  Dubohab�iny asociace Galio-Carpinetum  124 0,103 

9180*  -  Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích  665 0,552 

91E0*  -  Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální 

Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)  817 0,678 

9410  -  Acidofilní smr�iny (Vaccinio-Piceetea)  1 051 0,873 
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Druhy: 

(symbol * ozna�uje prioritní druhy) 

K ód D ruh Velikost populace: 
C: hojný/common 
R: vzácný, 
nehojný/rare 
V: velmi vzárný/ 
rare 
U = není 
známo/Unknown 
hojný: pravideln� se 
vyskytující ve v�tším 
po�tu jedinc� 
vzácný,nehojný: 
pravideln� se 
vyskytující v malém 
po�tu jedinc� 
velmi vzácný: 
nepravideln� se 
vyskytující v 
minimálním po�tu 
jedinc� 

� 

Relativní velikost 
populace (velikost 
populace ve 
srovnání s 
celkovou �eskou 
populací) 
 
 
A: Rozsáhlá 
populace: 16-
100% 
B: St�edn� velká 
pop.: 3-15% 
C: Malá populace: 
0-2 % 

4109 om�j tuhý moravský (Aconitum firmum 

ssp. moravicum)  
R A 

1386 šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) R (U) A 

1193 ku�ka žlutob�ichá (Bombina variegata )  C C – B 

1352* vlk (Canis lupus *) R A 

4014 st�evlík (Carabus variolosus) C B 

1086 lesák rum�lkový (Cucujus cinnaberinus) U B 

1355 vydra �í�ní (Lutra lutra) R C – B 

1361 rys ostrovid (Lynx lynx )  R A – B 

1324 netopýr velký (Myotis myotis )  R C 

2001 �olek karpatský (Triturus montandoni)  R A 

1032 velevrub tupý (Unio crassus) U C – B 

1354* medv�d hn�dý  (Ursus arctos *) R A 

4026 Rhysodes sulcatus U A 
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3.2. Cíl ochrany Evropsky významné lokality Beskydy 

Cílem ochrany lokality v soustav� Natura 2000 je zachování p�edm�tu její ochrany ve 

stavu p�íznivém z hlediska ochrany1. Z tohoto hlediska je dále posuzován vliv koncepce na 

EVL. 
  

3.3. P�edm�t ochrany EVL Beskydy  na dot�ené lokalit� a jeho ovlivn�ní 

posuzovanou koncepcí 

 

Území EVL Beskydy leží zcela mimo lokality dot�ené posuzovanou koncepcí.  

Je velmi pravd�podobné, že na toku �eky Ostravice a na potoku St�íbrník se vyskytuje 

vydra �í�ní, druh který je uveden v definovaném p�edm�tu ochrany EVL Beskydy.  

Výskyt jiných druh�, tvo�ících p�edm�t ochrany EVL Beskydy, v území dot�eném 

posuzovanou koncepcí nep�edpokládám.  

 

Posouzení možného vlivu koncepce na vydru �í�ní 

Kód:  1355      

Název �eský:  vydra �í�ní   

Název latinský:  Lutra lutra   

Skupina:  Savci   

Prioritní:  Ne  

 

V rámci svého areálu osídluje vydra �í�ní tém�� všechny typy vodních biotop� od vodních 

tok� p�es jezera, mok�ady a skalnatá mo�ská pob�eží. Populace obývající naše území obsazuje 

t�i rozdílné typy biotop� - horské oligotrofní vodní toky, vrchovinné toky s kaskádami malých 

a st�edních rybník� a ploché rybni�ní oblasti. Vydra nemá pevnou dobu pá�ení, s mlá�aty se 

m�žeme setkat b�hem celého roku. Pé�e o mlá�ata trvá tém�� jeden rok. V potrav� vydry 

výrazn� p�evažují ryby, dopl�kov� též obojživelníci, korýši, drobní savci, vodní hmyz a další.  

                                                 
1 Stav druhu z hlediska ochrany je považován za p�íznivý, jestliže údaje o popula�ní dynamice druhu 

nazna�ují, že se dlouhodob� udržuje jako životaschopný prvek svého p�írodního stanovišt� a p�irozený areál 

druhu není a pravd�podobn� nebude v dohledné budoucnosti omezen a pravd�podobn� budou v dohledné dob� i 

nadále existovat dostate�n� velká stanovišt� k dlouhodobému zachování jeho populací (§ 3, odst.1, písm. r/ 

ZOPK).   
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Foto : Vogeltanz Ladislav  

Obr.�.2 – vydra �í�ní (Lutra lutra) 

 

Vydra �í�ní je ohrožována �adou faktor�, jejichž intenzita se v pr�b�hu let výrazn� m�nila. 

Do první poloviny dvacátého století bylo hlavním ohrožujícím faktorem p�ímé 

pronásledování ze strany �lov�ka. Od šedesátých let limitovalo stavy vyder p�edevším 

zne�išt�ní prost�edí cizorodými látkami (zejména látky na bázi PCB)a p�ímé ni�ením 

prost�edí (regulace tok�). V souvislosti s obecným zlepšením kvality vod v devadesátých 

letech za�ala populace vydry postupn� zvyšovat po�etnost a zv�tšovat areál rozší�ení. V 

posledních letech se však objevily další ohrožující faktory, p�edevším autoprovoz a nelegální 

lov, kterým se zejména vlastníci rybník� snaží �ešit škody, které vydra p�sobí na rybí 

obsádce.  

Podle zákona �. 114/1992 Sb. o ochran� p�írody a krajiny resp. provád�cí vyhlášky �. 

395/1992 Sb. je vydra �í�ní siln� ohroženým druhem. Zákonem je chrán�n i její biotop, není 

povoleno škodliv� zasahovat do jejího vývoje, rušit ji, usmrcovat �i zra�ovat. Zákon �. 

115/2000 zajiš�uje náhradu škody zp�sobenou vydrou na rybách a domestikovaných 

zví�atech.  

 

Vydra �í�ní je jedním ze t�inácti druh� pod�eledi Lutrinae, �eledi Mustelidae. Sou�asná 

taxonomie rozlišuje deset poddruh�, z nichž nejv�tší rozší�ení, zahrnující celý Palearkt, 

vykazuje nominátní poddruh L.l. lutra. P�vodní rozší�ení zahrnovalo celou Evropu, v Asii 

severní hranici areálu tvo�í polární kruh, na východ zasahovala na Japonské ostrovy, na 



Skácel A., 2006: „Ostravice – centrum“, Oznámení dle p�ílohy. 4  zák. 100/2001 Sb.  str. 103 z 142  

 

 

jihovýchod� Asie sahá disjunktivním areálem na jih Indického poloostrova a Srí Lanku, 

zasahuje i na sever Afriky.  

V rámci �eské republiky existuje n�kolik oblastí, které jsou vydrou trvale obývány, na 

zbytku území se vyskytuje pouze p�echodn� nebo v�bec. Vydra trvale žije v jižních a 

jihozápadních �echách, v p�iléhající �ásti �ech st�edních a na �eskomoravské vyso�in�. 

Dalším d�ležitým územím jsou Beskydy, Labské pískovce a povodí Plou�nice.  

 

Obr.�.3 – Rozší�ení vydry �í�ní (Lutra lutra) v �R (zdroj : AOPK �R) 

Na biotop a populaci vydry v toku Ostravice nemá hodnocená koncepce žádný vliv.  

Na biotop a populaci vydry �í�ní na vodním toku St�íbrník bude koncepce mít vliv pouze 

v p�ípad� realizace p�emost�ní toku nebo jeho p�eložky. P�emost�ní toku a p�ípadnou 

p�eložku toku je t�eba projektov� p�ipravit a stavebn� realizovat tak, aby jakékoliv úpravy 

toku nezhoršily charakter toku jako biotopu vydry a aby stavba p�ípadného mostního objektu 

umož�ovala migrujícím jedinc�m vydry bezkonfliktní a bezpe�ný pr�chod pod mostem podél 

toku. Mostní konstrukci je nutné �ešit tak, aby vydra m�la možnost projít pod mostem podél 

náhonu po obou stranách b�eh� suchu cestou, tj. po obou stranách b�ehu náhonu pod mostem 

musí z�stat trvale zachovány tzv. suché bermy, které budou trvale nad pr�m�rnou hladinou 

náhonu. Sou�asn� prostor pod mostem musí mít dostate�nou výšku nad pr�m�rnou hladinou 

vody v náhonu tak, aby prostor pod mostem byl dostate�n� sv�tlý, tj. osv�tlený p�irozeným 
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denním sv�tlem. Hlavní zásady stavební konstrukce takovéhoto pro vydru bezpe�ného 

mostního objektu jsou dostate�n� známy a dostupné (nap�. Metodika Agentury ochrany 

p�írody a krajiny �R : K�ížení vodních tok�  komunikací; viz www.nature.cz). V takovém 

p�ípad� nem�že mít p�emost�ní potoka v rámci posuzované koncepce negativní vliv na 

populaci a biotop vydry �í�ní. 

 

3.4. Vymezení a charakteristika Pta�í oblasti Beskydy 

Poloha 

Pta�í oblast se celá nalézá na území CHKO Beskydy v jeho severní �ásti od údolí Lomné až po 

Hodslavice. Zahrnuje severní svahy Ve�ovických vrch�, oblasti masív� Radhošt�, Kn�hyn�, 

�ertova Mlýna, Smrku, Lysé hory, Travného, Javorového, Ostrého, Velkého Polomu.  

Vymezení území: 

Pta�í oblast (dále jen PO) se rozkládá na území Moravskoslezského kraje a Zlínského kraje, v 

katastrálních územích Bordovice, �eladná, Dolní Be�va, Dolní Lomná, Frenštát pod Radhošt�m, 

Guty, Hodslavice, Horní Be�va, Horní Lomná, Karpentná, Komorní Lhotka, Koša�iska, Krásná pod 

Lysou Horou, Malenovice, Milíkov u Jablunkova, Morávka, Mo�kov, Návsí, Old�ichovice u T�ince, 

Ostravice 1, Ostravice 2, Prost�ední Be�va, Rožnov pod Radhošt�m, 
eka, Smilovice u T�ince, 

Staré Hamry 1, Staré Hamry 2, Trojanovice, Tyra, Vendryn�, Ve�ovice, Vyšní Lhoty a Zub�í. 

Druhy pták�, pro které je pta�í oblast vymezena : 

Druh Odhad po�tu pár�  

�áp �erný (Ciconia nigra) 10-15 

Je�ábek lesní (Bonasa bonasia) 35-50 

Tet�ev hlušec (Tetrao urogallus) 5-10   

Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 30-40 

Puštík b�lavý (Strix uralensis) 10-15 

Žluna šedá (Picus canus) 35-50 

Datel �erný (Dryocopus martius) 70-120 

Strakapoud b�loh�betý (Dendrocopos leucotos) 50-80 

Datlík t�íprstý (Picoides tridactylus) 15-35 

Lejsek malý (Ficedula parva) 140-180 
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P�edm�tem ochrany Pta�í oblasti Beskydy je 10 druh� lesních pták� a jejich biotopy.  

Jedná se o pta�í druhy, vázané p�edevším na zachovalé horské lesy s dostatkem starých a 

doupných strom� a klidné prost�edí. Nejkriti�t�jší je v pta�í oblasti po�etní stav populace 

tet�eva hlušce. Z uvedených deseti pta�ích druh� pouze žluna šedá (Picus canus) nemá 

striktní vazbu na horské lesy. Všechny uvedené pta�í druhy se vyskytují po celém území pta�í 

oblasti, p�edevším ve vyšších horských polohách, za�azených nej�ast�ji do p�ísn� chrán�ných 

�ástí 1. a 2. zóny CHKO Beskydy.   

 

3.5. Cíl ochrany Pta�í oblasti Beskydy 

Cílem ochrany Pta�í  oblasti  Beskydy je  podle na�ízení vlády �. 687/2004 Sb.zachování  

a  obnova  ekosystém� významných  pro  druhy  pták�  tvo�ící p�edm�t ochrany oblasti v  

jejich p�irozeném areálu rozší�ení  a  zajišt�ní  podmínek pro zachování populací t�chto druh� 

ve stavu p�íznivém z hlediska ochrany. 
  

3.6. P�edm�t ochrany Pta�í oblasti Beskydy  na dot�ené lokalit� a jeho ovlivn�ní 

posuzovanou koncepcí 

Pta�í oblast Beskydy se nachází zcela mimo území dot�ené posuzovanou koncepcí. 

Z p�edm�tu ochrany Pta�í oblasti Beskydy se na posuzované lokalit� a v jejím okolí m�že 

vyskytovat pouze druh žluna šedá (Picus canus).  

 

Posouzení možného vlivu koncepce na žlunu šedou 

Celkov� šedozelené zbarvení tohoto st�edn� velkého šplhavce je zpest�eno pouze úzkým 

�erným vousem, u samce pak i �ervenou skvrnou na �ele. Hnízdním prost�edím jsou u nás 

lesy všeho druhu, vyskytuje se i v zahradách a parcích. Dutinu si vytesává sama, živí se 

živo�išnou potravou, hlavn� mravenci. 
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Obr.�.4 - žluna šedá (Picus canus)                   Foto Jan Šev�ík 

 

Tento druh se vyskytuje hlavn� ve st�edních a vyšších nadmo�ských výškách st�ední 

Evropy. Vynechává nížinné p�ímo�ské oblasti západní �ásti kontinentu s výjimkou Francie, 

chybí v jižní Evrop�, v Británii a na severu Skandinávie, vzácný je i v Ma�arsku. K pob�eží 

mo�e zasahuje zejména v Pobaltí a v st�ední �ásti Skandinávie. Popula�ní trendy nejsou zcela 

p�esn� zmapovány, úbytek byl prokázán nap�. v N�mecku. Také v okrajových �ástech areálu 

bylo zaznamenáno snižování po�etnosti. 

 

Rozší�ení žluny šedé u nás je vícemén� rovnom�rné, vzácn�jší je jen v n�kterých 

regionech v západních a severních �echách a také na �eskomoravské vyso�in�. Po�et pár� v 

90. letech 20. století byl odhadnut na 3000 až 6000. Nejsou patrné p�ílišné výkyvy v 

po�etnosti druhu, je však t�eba p�ipomenout, že popula�ním trend�m žluny šedé není v 

sou�asnosti v�nována náležitá pozornost.  
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Obr.�.5 – Rozší�ení žluny šedé (Picus canus) v �R (zdroj : AOPK �R) 

 

Na biotop a populaci žluny šedé by mohla koncepce mít vliv pouze v p�ípad� realizace 

velkoplošného odles�ování, kácení starých solitérních strom� nebo jiných významných 

negativních zásah� do vzrostlé d�evinné zelen�. Žádný takový zásah v rámci posuzované 

koncepce není uvažován. Lze tedy konstatovat, že posuzovaná koncepce nebude mít na 

populaci žluny šedé v dot�eném území žádný vliv. 
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4. Záv�re�né stanovisko posouzení : Vliv koncepce na lokality 

soustavy Natura 2000 z hlediska cíl� ochrany ve smyslu Sm�rnice 

Rady 92/43/EHS a zákona �.114/1992 Sb., o ochran� p�írody a 

krajiny v platném zn�ní a limitující podmínky realizace koncepce  
 

Posuzovaná koncepce „Rozvoj obce Ostravice v lokalit� Dolní Ostravice“ nebude mít 

významný negativní vliv na p�edm�t ochrany a integritu Evropsky významné lokality 

Beskydy a Pta�í oblasti Beskydy.  

 

Podpis autorizované osoby – zpracovatele posudku : 

 

V Horce nad Moravou 31.10.2006 
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6. P�ílohy  
6.1. Kopie na�ízení vlády �.687/2004 Sb.  

6.2. Kopie p�ílohy �.810 k na�ízení vlády �.132/2005 Sb.  

6.3. Kopie dokladu o autorizaci zpracovatele posudku 
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P�íloha �. 10 

Vyjád�ení p�íslušného stavebního ú�adu k zám�ru 

z hlediska souladu se schválenou územn� plánovací 

dokumentací  
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P�íloha �. 11 

Hluková studie 
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Rozvoj obce Ostravice 

[Hotelový komplex v�etn� Wellness, Spa zóny a 

kongresového centra, Ostravice – Development (reziden�ní 

bydlení), Ostravice – Wiew (rodinné bydlení), 

Ostravice-CENTRUM v�etn� parkovišt�] 

v lokalit� Dolní Ostravice 

 

 

Vliv hluku z výstavby a provozu 
 

 

 

 

 

 

 

Hluková studie 
 

 

 

         RNDr.  Vladimír Suk 

         Kone�ného 1782/13 

         Slezská Ostrava  

Ostrava, listopad 2006 
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1. Ú�el zpracování 

Studie byla zpracována pro posouzení vlivu hluku, na chrán�ný venkovní prostor v pr�b�hu 
stavebních prací a provozu komplexu rodinných a bytových dom�, hotelu, centra a 
parkovišt�, budovaných v rámci posuzované akce a  za ú�elem zjišt�ní souladu s 
ustanoveními §§ 10 a 11 Na�ízení vlády �. 148/2006 Sb. o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými 
ú�inky hluku a vibrací. 
  
2. Popis lokality 

V rámci hodnocené akce budou vytvo�eny prvky pro reziden�ní a rodinné bydlení, centrum 
s parkovišt�m a hotel v Ostravici, v�etn� výstavby dopravní infrastruktury této zóny a jejího 
dopravního napojení na silnice I/56, procházející obcí. Prostory pro výstavbu jednotlivých 
prvk� se nachází v západním, až severozápadním prostoru  obce. Umíst�ní jednotlivých prvk� 
a jejich lokalizace je patrná z následujícího obrázku. (zdroj: www.mapy.cz) 
 

Obr. �. 1  Situace  
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3. Základní informace a jejich zdroje 

 Pro výpo�ty provedené v této studii byly použity následující informa�ní zdroje: 

a) Údaje DUR hodnocené akce (ing. arch. Závada) 

b) Údaje z místního šet�ení ze dne 07.11.2006 

c) na�ízení vlády �. 148/2006 Sb. 

d �SN 73 0512 – EN 12354-3 Vzduchová nepr�zvu�nost v��i venkovnímu zvuku 

e) programové vybavení NEPr�zvu�nost 2005 

f) programové vybavení HLUK+, v. 7.16 sériové �íslo 6012 

 

4. Zdroje hluku 

 Dominantním zdrojem hluku na lokalit� je dopravní hluk a to hlavn� z provozu na 

silnici I/56. Stacionární zdroje hluku v bezprost�edním okolí hodnocené lokality nebyly 

zjišt�ny. 

 

4.1 Zdroje liniové 

 Intenzity dopravy na této komunikaci byly získány z údaj� celostátního s�ítaní 

dopravy v roce 2000 a 2005 (zdroj www.rsd.cz). Silnice I/56 v obci Ostravice je komunikací 

s vyšším dopravním zatížením a vyšším podílem nákladní dopravy (17 %). Na sou�asný stav 

(rok 2007), stav v r. 2008 (období výstavby) a cílový stav (rok 2010) byly výsledky s�ítání 

p�epo�teny s použitím pom�rného navýšení dopravy. 

 

Obr �. 2 Pr�m�rné celoro�ní intenzity dopravy rok 2005 
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V období výstavby prvk� jednotlivých zón se p�edpokládá zvýšení �etnosti pohyb� zejména 

nákladních automobil�. Doba výstavby se p�edpokládá v letech 2008 – 2010. Jednotlivé 

soubory staveb budou budovány postupn�. Pro ú�ely výpo�tu byly jednotlivé soubory staveb 

ozna�eny „A“ – „D“ (viz obr. �. 1). Ke staveništím budou ze silnice I/56 vybudovány 

p�íjezdové komunikace, které budou vedeny v trasách budoucích obslužných komunikací v 

jednotlivých zónách. Ozna�ení jednotlivých úsek� komunikací je shodné s rozptylovou studií.  

P�ehled o úsecích jednotlivých komunikací (stávajících i budovaných) podává obr. �. 3. Po 

zprovozn�ní zám�ru budou všechny komunikace komunikacemi ve�ejnými. 

 

Obr.�. 3. Úseky komunikací 

 
Pro výstavbu (2008-2010) souboru staveb „A - Development“ bude p�íjezdová komunikace 

vedena ze silnice I/56 po stávající obslužné komunikaci na parc. �. 4375 (komunikace H, K, J 

a L). K souboru staveb „B“ (Wiew) bude p�íjezd na staveništ� po parc.�. 1037/1 (komunikace 

D, M, O a P), Komunikace D a M bude sloužit i pro dopravní obsluhu stavby parkovišt�. Pro 

p�íjezd ke staveništi hotelu bude po stávající místní komunikaci na parc �. 460 (komunikace 
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C).  V období výstavby se p�edpokládá, že pro výstavbu jednoho rodinného domu je zapot�ebí 

30 jízd nákladních automobil�, pro výstavbu bytového bytového domu 200 jízd, v obou 

p�ípadech s dobou výstavby 8 m�síc�. Zemina ze základových jam nebude odvážena. Bude 

použita pro terénní úpravy v lokalit�.  

 

V období zprovozn�ní zám�ru (2010) jsou p�edpokládané objemy dopravní obsluhy uvedeny 

v následující tabulce �. 1. Po komunikacích v obytných zónách se p�edpokládaná zejména 

provoz osobních automobil� s velmi nízkým podílem nákladní dopravy (st�hování, odvoz 

odpad� atp.). V oblasti Centrum a Hotel se p�edpokládá i provoz nákladních a dodávkových 

automobil� (zásobování). D�lení dopravního proudu na silnici I/56 se pro všechny níže 

uvedené p�ípady p�edpokládá 75% sm�r Frýdlant, 25% sm�r centrum obce.  Pro stanovení 

intenzity dopravy plynoucí z provozu jednotlivých díl�ích celk� celého zám�ru se vycházelo 

vždy z odhadu maximální zát�že plynoucí z p�íslušného celku. Tato maximální zát�ž byla 

konzultována s vedoucím projektu. Ve skute�nosti pak budou intenzity dopravy zp�sobené 

uvedením jednotlivých celk� do provozu pravd�podobn� nižší. D�lení dopravního proudu na 

denní a no�ní dobu bylo provedeno dle novely metodiky pro výpo�et dopravního hluku. 

Hotel 

Kapacita hotelu je plánována na cca 400 míst, p�i�emž špi�ková obsazenost se p�edpokládá 

na úrovni 70% kapacity hotelu. P�edpokládá se, že každý host p�ijede vlastním vozem se 

100% denní  obm�nou (280 jízd denn�). Dále se p�edpokládá p�íjezd 5 dodávkových 

automobil� za den od Frýdlantu nad Ostravicí Využívanými silni�ními úseky jsou A, C, D, G 

a I. 

Centrum 

V centru se p�edpokládá realizace celkem 179 bytových jednotek, jejich obsazenost se 

p�edpokládá na cca 2,2 osoby na jednu jednotku. Z toho bude 102 jednotek umíst�no v 

samotné budov� centra a 77 bytových jednotek bude umíst�no v okolních blízkých bytových 

domech. P�edpokládá se 1,5 automobil� na bytovou jednotku, tj. 269 vozidel. Dále se 

p�edpokládá p�íjezd 5 dodávkových automobil� od Frýdlantu nad Ostravicí, které budou 

zásobovat obchody a objekty centra.  Využívanými silni�ními úseky jsou A, B, D, E, F, G a I. 

Development 

Development je soustavou rodinných a bytových dom�. Po�ítá se s výstavbou 40 rodinných 

dom� a 128 
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bytových jednotek v bytových domech. Na rodinný d�m i na bytovou jednotku se 

p�edpokládá 1,5 vozidla. V lokalit� lze o�ekávat 252 vozidel. Využívanými silni�ními úseky 

jsou A, B, G, H, I, J, K, L. 

Wiew 

V lokalit� Wiew budou výlu�n�  rodinné domy (32). Zde se bude jednat o komfortní domy, 

p�epokládají se dva automobily na d�m (64 vozidel). Využívanými silni�ními úseky jsou A, 

B, D, M, O, P, G a I. 

Parkovišt� 

V rámci zám�ru se po�ítá s výstavbou parkovišt� s kapacitou cca 500 míst. Využití tohoto 

parkovišt� bude hlavn� v zimní a �áste�n� i v letní sezón�. V dob� lyža�ské sezóny bude 

sloužit pro parkování návšt�vník� blízkého p�ilehlého lyža�ského areálu. V dob� dopravní 

špi�ky se p�edpokládá p�íjezd 125 vozidel za hodinu. Využívanými silni�ními úseky jsou A, 

B, D, M a N. 

 

Tab. �. 1. Pr�m�rná denní �etnost provozu na komunikacích  

Navýšení dopravy vlivem níže uvedené �ásti zám�ru 
Stávající 

stav HOTEL CENTRUM DEVELOPMENT WIEW PARKOVIŠT� 
Cílový 
stav Ozna�ení 

komunikace po�et vozidel/den 

A 6779 220 413 378 96 375 8261 

B 6779 0 413 378 96 375 8041 

C 0 290 0 0 0 0 290 

D 0 70 548 0 128 500 1246 

E 0 0 274 0 0 0 274 

F 0 0 274 0 0 0 274 

G 6779 70 135 378 32 125 7519 

H 0 0 0 504 0 0 504 

I 6779 70 135 126 32 125 7267 

J 0 0 0 192 0 0 192 

K 0 0 0 312 0 0 312 

L 0 0 0 120 0 0 120 

M 0 0 0 0 128 500 628 

N 0 0 0 0 0 500 500 

O 0 0 0 0 128 0 128 

P 0 0 0 0 64 0 64 
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4.2 Zdroje plošné 

 Plošným zdrojem hluku budou plochy hlavního staveništ�. Zde bude hluk zp�soben 

provozem stavebních mechanizm� a pojezdy nákladních automobil� se stavebními materiály. 

P�i hodnocení situace byl provoz na ploše staveništ� modelován pojezdy t�žkých nákladních 

automobil� v terénu s hladinou hluku jednotkového vozidla 90 dB. Po�ty nákladních 

automobil� pohybujících se po ploše staveništ� jsou stejné, jako v p�ípad� liniových zdroj�. 

Dále k t�mto zdroj�m p�istupuje i hluk ze stavebních �inností. Hluk na ploše staveniš� byl 

modelován nep�etržitou �inností stavebního stroje v denní dob� s akustickým výkonem 105 

dB (nap�. bagr, �elní naklada�, atp.).  

 

4.3 Zdroje bodové 

 Bodové zdroje hluku budou instalovány na hotelu a objektu Centra. V sou�asné stavu 

p�ípravy zám�ru nejsou známy po�ty a typy vzduchotechnických jednotek, které budou pro 

v�trání prostor� v hotelu použity. Pro ú�ely výpo�tu byla použita obvyklá sestava VZT 

za�ízení, která se skládá ze 3 VZT jednotek o akustickém výkonu 86 dB umíst�ných na st�eše 

hotelu i objektu centra. P�edpokládá se rovn�ž, že n�které prostory hotelu a centra budou 

klimatizovány. Z tohoto d�vodu byly do výpo�tu zahrnuty i kondenza�ní jednotky 

klimatizace (6 ks, LWA = 70 dB), rovn�ž umíst�né na st�eše objekt�.  

 

5. Parametry stavebních konstrukcí 

Obvodové zdi jednotlivých staveb pro bydlení pokoj� bude provedena z tvárnic Porotherm 44 

P+D. V obvodové st�n� pokoj� bytových jednotek se p�edpokládá osazení euro oken 

v d�ev�ném rámu a izola�ním dvojsklem 4-12-4.  

 Vzduchová nepr�zvu�nost Rw’ svislých a vodorovných  konstrukcí byla zjišt�na 

výpo�tem pomocí programového vybavení NEPr�zvu�nost 2005 

 

Tab. �. 2 Nepr�zvu�nost obvodového plášt� –pokoje staveb pro bydlení 
Typ konstrukce :   složená (kombinovaná) 
 Jednotlivé díl�í konstrukce (celkem 2): 
 Po�ad.�.kce  Název  Plocha [m2] 
 1  Obvod. zdivo          11.0 
 2  Izola�ní dvojsklo 4/  4.0 

Kmito�et Nepr�zv. Ref. k�ivka Rozdíl 
    

f[Hz] R[dB] Rref[dB] deltaR[dB] 
    

100 28.5 16 ----- 
125 28.9 19 ----- 
160 24.9 22 ----- 
200 26.7 25 ----- 
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250 19.2 28 8.8 
315 23.7 31 7.3 
400 26.1 34 7.9 
500 31.9 35 3.1 
630 35.6 36 0.4 
800 39.0 37 ----- 

1000 41.4 38 ----- 
1250 43.2 39 ----- 
1600 45.2 39 ----- 
2000 44.8 39 ----- 
2500 41.5 39 ----- 
3150 36.4 39 2.6 

Sou�et:   29.9 
 Vážená nepr�zvu�nost (laboratorní) Rw  :   35 dB 

 Faktor p�izp�sobení spektru C :   -2 dB 

 Faktor p�izp�sobení spektru C,tr :   -5 dB 

 Zápis dle �SN EN ISO 717-1:  Rw (C;Ctr) = 35 (-2;-5) dB 

 

6. Vliv hluku z výstavby a provozu 

Vliv hluku zp�sobený výstavbou a provozem jednotlivých prvk� areálu byl vypo�ten pro 

chrán�ný venkovní prostor staveb. Pro hluk z dopravy byla ekvivalentní hladina akustického 

tlaku stanovena, dle ustanovení na�ízení vlády �. 148/2006 Sb., celou denní a celou no�ní 

dobu, pro hluk ze stacionárních zdroj� pro osm nejhlu�n�jších hodin v denní dob� a 

nejhlu�n�jší hodinu v dob� no�ní. Modelování situace a výpo�ty byly provedeny pomocí 

programového vybavení HLUK +, verze 7.16, sériové �íslo 6012, na kopii ortofotomapy 

lokality v m��ítku 1 : 2500. výpo�tové body v jednotlivých lokalitách byly voleny tak, aby 

bylo možno popsat nehorší stav, který m�že výstavbou a provozem zám�ru vzniknout. 

 

Tab. �. 3 Výpo�tové body 
Výpo�tový bod 

�. 
objekt 2m p�ed fasádou výška [m] 

1 d�m na parc.�.906 severní 3 
2*) bytový d�m k k�ižovatky komunikací východní 3 

2a**) rekrea�ní stavba na parc.�.2920 jižní 3 
3*) rodinný d�m st�ed nové zástavby severní 3 
4**) d�m na parc.�.116 jižní 3 
5 d�m na parc.�.75/1 severozápadní 3 
6 rekrea�ní stavba na parc.�.2734 severní 3 

7*) rodinný d�m severní okraj zástavby severní 3 
8 d�m na parc.�.1159/1 jižní 3 

9*) bytový d�m k k�ižovatky komunikací severozápadní 3 
10**) d�m na parc.�.116 severní 3 

11 d�m na parc.�.667 jižní 3 
12 d�m na parc.�.825/1 severní 3 

*) projektovaný objekt 

**) pouze pro hodnocení hluku z výstavby  
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Vliv hluku z výstavby a provozu byl vypo�ten pro jednotlivé prvky zvláš�, byl však hodnocen 

i soub�h výstavby a provozu sousedních, vzájemn� se ovliv�ujících prvk� areálu. Dále byly 

hodnoceny i zm�ny dopravního hluku v okolí silnice I/56 p�i provozu celého areálu 

v porovnání se sou�asným stavem.  

 

6.1. Sou�asný stav, celkový pohled 

V sou�asné dob� je hlavním zdrojem hluku v okolí posuzované lokality dopravní hluk 

z provozu na silnici I/56, která prochází obcí. Jedná se o pom�rn� frekventovanou komunikaci 

s vyšším podílem t�žké nákladní dopravy. 

 

Obr. �. 4 Lokalita „Development“ – sou�asný stav, denní doba 
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Obr. �. 5 Lokalita „Centrum“ – sou�asný stav, denní doba 

 

Obr. �. 6 Lokalita „Hotel“ – sou�asný stav, denní doba 
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Tab. �. 4 Hladiny hluku z dopravy, sou�asný stav, denní doba  
Výp. bod �.  výška [m]  LAeq,T [dB] 

denní doba 
LAeq,T [dB] 
no�ní doba 

1  3.0 53.4 45.1 
8 3.0 61.3 53.0 

11 3.0 61.0 55.1 
12 3.0 45.7 39.7 

 

U ostatních výpo�tových bod� se vliv provozu na silnici I/56 neprojevuje. Hladina hluku 

z této komunikace je nižší než 35 dB. 

 

6.2. Období výstavby 

Hladina hluku v období výstavby jednotlivých prvk� zám�ru byly vypo�teny pro období, kdy 

budou hloubeny základové jámy a bude ve velké mí�e používána t�žká stavební technika. 

V ostatních fázích výstavby již nebudou v provozu tak významné zdroje hluku a hladiny 

hluku ze stavebních �inností budou po v�tšinu období výstavby na nižší úrovni.  

 
Obr. �. 7 Hluk z výstavby – Lokalita „Development“ 
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Tab. �. 5 Hladiny hluku z výstavby, Lokalita „Development“, denní doba  
Výp. bod �.  výška [m]  LAeq,T [dB] 

doprava 
LAeq,T [dB] 

stac. zdroje 
LAeq,T [dB] 

celkem 
1 3.0 55.4 56.0 58.7 

2a 3.0 32.8 60.2 60.2 
4 3.0 38.3 61.4 61.4 

 

 
Obr. �. 8 Hluk z výstavby – Lokalita „Centrum“ 

 
 

Tab. �. 6 Hladiny hluku z výstavby, Lokalita „Centrum“, denní doba  
Výp. bod �.  výška [m]  LAeq,T [dB] 

doprava 
LAeq,T [dB] 

stac. zdroje 
LAeq,T [dB] 

celkem 
8 3.0 62.1 56.2 63.1 

10 3.0 42.8 64.6 64.7 
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Obr. �. 9 Hluk z výstavby – Lokalita „Hotel“ 

 
 

Tab. �. 7 Hladiny hluku z výstavby, Lokalita „Hotel“, denní doba  
Výp. bod �.  výška [m]  LAeq,T [dB] 

doprava 
LAeq,T [dB] 

stac. zdroje 
LAeq,T [dB] 

celkem 
8 3.0 61.3 32.2 61.3 

11 3.0 61.9 57.5 63.2 
12 3.0 48.1 59.2 59.5 
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Obr. �. 10 Hluk z výstavby – Lokalita „Wiew“ 

 
Tab. �. 8 Hladiny hluku z výstavby, Lokalita „Wiew“, denní doba  

Výp. bod �.  výška [m]  LAeq,T [dB] 
doprava 

LAeq,T [dB] 
stac. zdroje 

LAeq,T [dB] 
celkem 

5 3.0 47.6 57.5 57.9 
6 3.0 53.8 61.0 61.7 
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6.3. Provoz jednotlivých prvk� 

Obr. �. 11 Hluk z provozu – Lokalita „Development“, denní doba 

 
 

Tab. �. 9 Hladiny hluku z provozu, Lokalita „Development“  
Výp. bod �.  výška [m]  LAeq,T [dB] 

doprava 
LAeq,T [dB] 

stac. zdroje 
LAeq,T [dB] 

celkem 
 denní doba  
1 3.0 55.0 - 55.0 
2 3.0 44.6 - 44.6 
3 3.0 50.5 - 50.5 
 no�ní doba  
1 3.0 46.5 - 46.5 
2 3.0 35.8 - 35.8 
3 3.0 41.5 - 41.5 
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Obr. �. 12 Hluk z provozu – Lokalita „Centrum“, denní doba 

 
Tab. �. 10 Hladiny hluku z provozu, Lokalita „Centrum“  

Výp. bod �.  výška [m]  LAeq,T [dB] 
doprava 

LAeq,T [dB] 
stac. zdroje 

LAeq,T [dB] 
celkem 

 denní doba  
8 3.0 62.1 28.9 62.1 
9 3.0 50.4 28.3 50.5 
 no�ní doba  
8 3.0 53.7 28.9 53.8 
9 3.0 41.6 28.3 41.8 
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Obr. �. 13 Hluk z provozu – Lokalita „Hotel“, denní doba 

 
Tab. �. 11 Hladiny hluku z provozu, Lokalita „Hotel“  

Výp. bod �.  výška [m]  LAeq,T [dB] 
doprava 

LAeq,T [dB] 
stac. zdroje 

LAeq,T [dB] 
celkem 

 denní doba  
8 3.0 61.1 13.4 61.1 
9 3.0 50.2 26.2 50.2 

11 3.0 61.8 29.7 61.8 
12 3.0 47.0 31.5 47.1 
 no�ní doba  
8 3.0 52.8 13.4 52.8 
9 3.0 41.5 26.2 41.6 

11 3.0 56.0 29.7 56.0 
12 3.0 41.0 31.5 41.4 
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Obr. �. 14 Hluk z provozu – Lokalita „Wiew“ 

 
 

Tab. �. 12 Hladiny hluku z provozu, Lokalita „Wiew“  
Výp. bod �.  výška [m]  LAeq,T [dB] 

doprava 
LAeq,T [dB] 

stac. zdroje 
LAeq,T [dB] 

celkem 
 denní doba  
5 3.0 41.5 - 41.5 
6 3.0 47.3 - 47.3 
7 3,0 44.3 - 44.3 
 no�ní doba  
5 3.0 32.7 - 32.7 
6 3.0 38.3 - 38.3 
7 3.0 35.6 - 35.6 
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7. Souhrn výsledk� a zhodnocení 

7.1. Souhrn výsledk� 

Tab. �. 13 Souhrn výsledk�, denní doba  
Výp. bod �.  LAeq,T [dB] 

sou�. stav 
LAeq,T [dB] 
výstavba 

LAeq,T [dB] 
provoz 

1  53.4 58.7 55.0 
2 -*) - 44.6 

2a < 35 60.2 - 
3 -*) - 50.5 
4 < 35 61.4 - 
5 < 35 57.9 41.5 
6 < 35 61.7 47.3 
7 -*) - 44.3 
8 61.3 63.1 62.1**) 
9 -*) - 50.5**) 

10 < 35 64.7 - 
11 61.0 63.2 61.8 
12 45.7 59.5 47.1 

*) objekt v sou�asné dob� neexistuje 

**)u výp. bod� �. 8 a 9 byly použity výsledky zahrnující vliv obou sousedních prvk� areálu 

Tab. �. 14 Souhrn výsledk�, no�ní doba  
Výp. bod �.  LAeq,T [dB] 

sou�. stav 
LAeq,T [dB] 
výstavba 

LAeq,T [dB] 
provoz 

1  45.1 - 46.5 
2 -*) - 35.8 
3 -*) - 41.5 
5 < 30 - 32.7 
6 < 30 - 38.3 
7 -*) - 35.6 
8 53.0 - 53.8**) 
9 -*) - 41.8**) 

11 55.1 - 56.0 
12 39.7 - 41.4 

*) objekt v sou�asné dob� neexistuje 

**)u výp. bod� �. 8 a 9 byly použity výsledky zahrnující vliv obou sousedních prvk� areálu 

 

7.2. Požadavky Na�ízení vlády �. 148/2006 Sb.  

Hluk v chrán�ném venkovním prostoru 

 Dle Na�ízení vlády �. 148/20006 Sb., o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky 

hluku a vibrací, § 11, odst. 4, se nejvyšší p�ípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A 

ve venkovním prostoru se stanoví sou�tem základní hladiny hluku  LAeq,T = 50 dB a 

p�íslušné korekce pro denní nebo no�ní dobu a místo podle p�ílohy �. 3. 

korekce: -10 dB ..... no�ní doba 

  +10 dB .....okolí hlavní komunikace, kde je dopravní hluk p�evažující 

  +5 dB ...... dopravní hluk 
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  +10 dB .... stavební práce v dob� 06.00 – 07.00 a 21.00 – 22.00 hod 

  +15 dB .... stavební práce v dob� 07.00 – 12.00 

 

Tab. �. 15 Limity hladin akustického tlaku  
Výp. bod �.  LAeq,T [dB] 

výstavba 7-21 
 LAeq,T [dB] 

provoz denní 
doba 

LAeq,T [dB] 
provoz no�ní 

doba 
1  65 60 50 
2 65 55 45 

2a 65 55 45 
3 65 55 45 
4 65 55 45 
5 65 55 45 
6 65 55 45 
7 65 55 45 
8 65 60 50 
9 65 55 45 

10 65 55 45 
11 65 60 50 
12 65 55 45 

 

Vliv stacionárních zdroj� hluku v okolí lokality Centrum a Hotel je ve všech p�ípadech 

hluboce podlimitní a ve všech p�ípadech jsou nejvyšší p�ípustné ekvivalentní hladiny 

s rezervou 10 dB dodrženy. Z tohoto d�vodu nebyl vliv stacionárních zdroj� hodnocen zvláš�, 

ale v soub�hu s dopravním hlukem v jednotlivých lokalitách.  

 

 Na základ� výsledk� uvedených v tab. �. 13 a 14  lze konstatovat, že 

 

Za sou�asného stavu  je u staveb situovaných v t�sné blízkosti silnice I/56 

pravd�podobn� p�ekro�ena nejvyšší p�ípustná ekvivalentní hladina dopravního hluku 

v denní i v no�ní dob�. Tento stav je zp�soben výlu�n� provozem na silnici I/56. 

 

Vlivem výstavby jednotlivých prvk� areálu nedojde k p�ekro�ení nejvyšší p�ípustné 

ekvivalentní hladiny hluku ze stacionárních zdroj�, korigované na provád�ní stavebních 

prací v dob� 7 – 21 hodin. 

 

Po uvedení areálu do provozu 

  

a) nedojde k p�ekro�ení nejvyšší p�ípustné ekvivalentní hladiny hluku ze stacionárních 

zdroj� v osmi nejhlu�n�jších hodinách v denní dob�. 
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b) nedojde k p�ekro�ení nejvyšší p�ípustné ekvivalentní hladiny hluku ze stacionárních 

zdroj� v  nejhlu�n�jší hodin� v no�ní dob�. 

 

c) nedojde k p�ekro�ení nejvyšší p�ípustné ekvivalentní hladiny dopravního hluku 

uvnit� a v blízkosti hodnoceného areálu 

 

d) dojde k mírnému zvýšení ( cca 1 dB) ekvivalentní hladiny dopravního hluku u staveb 

situovaných u silnice I/56 

 

7.3. Odchylky a kalibrace  

Kalibrace programového vybavení HLUK + pro stacionární zdroje byla provedena v listopadu 

2005. Rozdíl výpo�tu a nam��ené hodnoty byl -1.3 dB v porovnání s nam��enou hodnotou. 

Kalibrace pro dopravní hluk byla provedena v dubnu 2006. Rozdíl výpo�tu a nam��ené 

hodnoty byl +1.2 dB v porovnání s nam��enou hodnotou.  

 

V daném p�ípad� je sou�asn� hodnocen hluk ze stacionárních zdroj� a hluk dopravní (doprava 

po ú�elových komunikacích. Odchylka výpo�tu bude tedy pravd�podobn� <-1.8; +1.8> dB. 

Použité programové vybavení HLUK+, v. 7.16 má integrovanou novelu metodiky pro 

výpo�et dopravního hluku, nehodnotí ovšem útlum hluku vlastnostmi prost�edí. D�sledkem 

toho jsou vypo�tené výsledky v daném p�ípad� o 0.5 dB vyšší a odchylku výpo�tu lze 

o�ekávat v intervalu <-2.3; +1.3>. 

 

 

------------------------ 

Všechny  výpo�ty, jejichž výsledky jsou v této studii prezentovány jsou uloženy u 

zpracovatele. 
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P�íloha �. 1  
Výpis SW Hluk+ 
Lokalita Development 
HLUK+  verze 7.16 normal              Uživatel: 6012/RNDr. Vladimír Suk 
Soubor: D:\HLUKPLUS7\OSTRAVICE-DEVELOP.ZAD  Vytišt�no: 23.11.2006 11:26 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D �      V Ý P O � T U        ( D E N )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  �.| výška |   Sou�adnice   |doprava|pr�mysl|celkem |p�edch.| m��ení | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  1 |   3.0 |  635.1;  107.1 |  55.0 |       |  55.0 |       |        | 
|  2 |   3.0 |  597.2;  294.1 |  44.6 |       |  44.6 |       |        | 
|  3 |   3.0 |  333.3;  516.9 |  50.5 |       |  50.5 |       |        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
HLUK+  verze 7.16 normal              Uživatel: 6012/RNDr. Vladimír Suk 
Soubor: D:\HLUKPLUS7\OSTRAVICE-DEVELOP.ZAD  Vytišt�no: 23.11.2006 11:36 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D �      V Ý P O � T U        ( N O C )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  �.| výška |   Sou�adnice   |doprava|pr�mysl|celkem |p�edch.| m��ení | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  1 |   3.0 |  635.1;  107.1 |  46.5 |       |  46.5 |( 55.0)|        | 
|  2 |   3.0 |  597.2;  294.1 |  35.8 |       |  35.8 |( 44.6)|        | 
|  3 |   3.0 |  333.3;  516.9 |  41.5 |       |  41.5 |( 50.5)|        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
HLUK+  verze 7.16 normal              Uživatel: 6012/RNDr. Vladimír Suk 
Soubor: D:\HLUKPLUS7\OSTRAVICE-DEVELOP-STAVBA.ZADVytišt�no: 24.11.2006 
10:23 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D �      V Ý P O � T U        ( D E N )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  �.| výška |   Sou�adnice   |doprava|pr�mysl|celkem |p�edch.| m��ení | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  1 |   3.0 |  635.1;  107.1 |  55.4 |  56.0 |  58.7 |( 46.5)|        | 
|  2 |   3.0 |  466.3;  434.6 |  32.8 |  60.2 |  60.2 |       |        | 
|  4 |   3.0 |  790.9;  297.7 |  38.3 |  61.4 |  61.4 |       |        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
HLUK+  verze 7.16 normal              Uživatel: 6012/RNDr. Vladimír Suk 
Soubor: D:\HLUKPLUS7\OSTRAVICE-DEVELOP-DOP.ZADVytišt�no: 24.11.2006 11:20 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D �      V Ý P O � T U        ( D E N )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  �.| výška |   Sou�adnice   |doprava|pr�mysl|celkem |p�edch.| m��ení | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  1 |   3.0 |  635.1;  107.1 |  53.4 |       |  53.4 |( 55.0)|        | 
|  2 |   3.0 |  597.2;  294.1 |  37.4 |       |  37.4 |( 44.6)|        | 
|  3 |   3.0 |  333.3;  516.9 |  18.8 |       |  18.8 |( 50.5)|        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
HLUK+  verze 7.16 normal              Uživatel: 6012/RNDr. Vladimír Suk 
Soubor: D:\HLUKPLUS7\OSTRAVICE-DEVELOP-DOP.ZADVytišt�no: 24.11.2006 11:22 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D �      V Ý P O � T U        ( N O C )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  �.| výška |   Sou�adnice   |doprava|pr�mysl|celkem |p�edch.| m��ení | 
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|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  1 |   3.0 |  635.1;  107.1 |  45.1 |       |  45.1 |( 53.4)|        | 
|  2 |   3.0 |  597.2;  294.1 |  29.2 |       |  29.2 |( 37.4)|        | 
|  3 |   3.0 |  333.3;  516.9 |  10.5 |       |  10.5 |( 18.8)|        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
 

 
Lokalita Centrum 
HLUK+  verze 7.16 normal              Uživatel: 6012/RNDr. Vladimír Suk 
Soubor: D:\HLUKPLUS7\OSTRAVICE-CENTRUM.ZAD   Vytišt�no: 24.11.2006 8:04 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D �      V Ý P O � T U        ( D E N )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  �.| výška |   Sou�adnice   |doprava|pr�mysl|celkem |p�edch.| m��ení | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  8 |   3.0 |  556.7;  257.0 |  62.1 |  28.9 |  62.1 |       |        | 
|  9 |   3.0 |  526.9;  359.0 |  50.4 |  28.3 |  50.5 |       |        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
HLUK+  verze 7.16 normal              Uživatel: 6012/RNDr. Vladimír Suk 
Soubor: D:\HLUKPLUS7\OSTRAVICE-CENTRUM.ZAD   Vytišt�no: 24.11.2006 8:09 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D �      V Ý P O � T U        ( N O C )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  �.| výška |   Sou�adnice   |doprava|pr�mysl|celkem |p�edch.| m��ení | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  8 |   3.0 |  556.7;  257.0 |  53.7 |  28.9 |  53.8 |( 62.1)|        | 
|  9 |   3.0 |  526.9;  359.0 |  41.6 |  28.3 |  41.8 |( 50.5)|        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
HLUK+  verze 7.16 normal              Uživatel: 6012/RNDr. Vladimír Suk 
Soubor: D:\HLUKPLUS7\OSTRAVICE-CENTRUM-STVABA.ZAD Vytišt�no: 24.11.2006 
8:30 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D �      V Ý P O � T U        ( D E N )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  �.| výška |   Sou�adnice   |doprava|pr�mysl|celkem |p�edch.| m��ení | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  8 |   3.0 |  556.7;  257.0 |  62.1 |  56.2 |  63.1 |( 62.1)|        | 
| 10 |   3.0 |  230.9;  380.3 |  42.8 |  64.6 |  64.7 |       |        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
HLUK+  verze 7.16 normal              Uživatel: 6012/RNDr. Vladimír Suk 
Soubor: D:\hlukplus7\OSTRAVICE-CENTRUM-SS.ZADVytišt�no: 24.11.2006 11:34 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D �      V Ý P O � T U        ( D E N )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  �.| výška |   Sou�adnice   |doprava|pr�mysl|celkem |p�edch.| m��ení | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  8 |   3.0 |  556.7;  257.0 |  61.3 |       |  61.3 |( 62.1)|        | 
|  9 |   3.0 |  526.9;  359.0 |  37.3 |       |  37.3 |( 50.5)|        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
HLUK+  verze 7.16 normal              Uživatel: 6012/RNDr. Vladimír Suk 
Soubor: D:\hlukplus7\OSTRAVICE-CENTRUM-SS.ZADVytišt�no: 24.11.2006 11:32 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D �      V Ý P O � T U        ( N O C )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
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|  �.| výška |   Sou�adnice   |doprava|pr�mysl|celkem |p�edch.| m��ení | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  8 |   3.0 |  556.7;  257.0 |  53.0 |       |  53.0 |( 61.3)|        | 
|  9 |   3.0 |  526.9;  359.0 |  29.0 |       |  29.0 |( 37.3)|        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
 

 
Lokalita Hotel 
HLUK+  verze 7.16 normal              Uživatel: 6012/RNDr. Vladimír Suk 
Soubor: D:\HLUKPLUS7\OSTRAVICE-HOTEL.ZAD     Vytišt�no: 24.11.2006 9:39 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D �      V Ý P O � T U        ( D E N )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  �.| výška |   Sou�adnice   |doprava|pr�mysl|celkem |p�edch.| m��ení | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  8 |   3.0 |  200.3;  341.8 |  61.1 |  13.4 |  61.1 |( 61.1)|        | 
|  9 |   3.0 |  169.4;  435.2 |  50.2 |  26.2 |  50.2 |( 50.2)|        | 
| 11 |   3.0 |  734.5;  424.2 |  61.8 |  29.7 |  61.8 |( 61.8)|        | 
| 12 |   3.0 |  635.6;  424.2 |  47.0 |  31.5 |  47.1 |( 47.0)|        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
HLUK+  verze 7.16 normal              Uživatel: 6012/RNDr. Vladimír Suk 
Soubor: D:\HLUKPLUS7\OSTRAVICE-HOTEL.ZAD     Vytišt�no: 24.11.2006 9:36 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D �      V Ý P O � T U        ( N O C )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  �.| výška |   Sou�adnice   |doprava|pr�mysl|celkem |p�edch.| m��ení | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  8 |   3.0 |  200.3;  341.8 |  52.8 |  13.4 |  52.8 |( 61.1)|        | 
|  9 |   3.0 |  169.4;  435.2 |  41.5 |  26.2 |  41.6 |( 50.2)|        | 
| 11 |   3.0 |  734.5;  424.2 |  56.0 |  29.7 |  56.0 |( 61.8)|        | 
| 12 |   3.0 |  635.6;  424.2 |  41.0 |  31.5 |  41.4 |( 47.1)|        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
HLUK+  verze 7.16 normal              Uživatel: 6012/RNDr. Vladimír Suk 
Soubor: D:\HLUKPLUS7\OSTRAVICE-HOTEL-STAVBA.ZAD Vytišt�no: 24.11.2006 9:38 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D �      V Ý P O � T U        ( D E N )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  �.| výška |   Sou�adnice   |doprava|pr�mysl|celkem |p�edch.| m��ení | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  8 |   3.0 |  200.3;  341.8 |  61.3 |  32.2 |  61.3 |( 52.8)|        | 
| 11 |   3.0 |  734.5;  424.2 |  61.9 |  57.5 |  63.2 |( 56.0)|        | 
| 12 |   3.0 |  635.6;  424.2 |  48.1 |  59.2 |  59.5 |( 41.4)|        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
HLUK+  verze 7.16 normal              Uživatel: 6012/RNDr. Vladimír Suk 
Soubor: D:\HLUKPLUS7\OSTRAVICE-HOTEL-SS.ZAD Vytišt�no: 24.11.2006 11:34 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D �      V Ý P O � T U        ( D E N )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  �.| výška |   Sou�adnice   |doprava|pr�mysl|celkem |p�edch.| m��ení | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  8 |   3.0 |  200.3;  341.8 |  59.9 |       |  59.9 |( 52.8)|        | 
|  9 |   3.0 |  169.4;  435.2 |  41.0 |       |  41.0 |( 41.6)|        | 
| 11 |   3.0 |  734.5;  424.2 |  61.0 |       |  61.0 |( 56.0)|        | 
| 12 |   3.0 |  635.6;  424.2 |  45.7 |       |  45.7 |( 41.4)|        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
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HLUK+  verze 7.16 normal              Uživatel: 6012/RNDr. Vladimír Suk 
Soubor: D:\HLUKPLUS7\OSTRAVICE-HOTEL-SS.ZAD Vytišt�no: 24.11.2006 11:38 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D �      V Ý P O � T U        ( N O C )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  �.| výška |   Sou�adnice   |doprava|pr�mysl|celkem |p�edch.| m��ení | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  8 |   3.0 |  200.3;  341.8 |  51.6 |       |  51.6 |( 59.9)|        | 
|  9 |   3.0 |  169.4;  435.2 |  32.8 |       |  32.8 |( 41.0)|        | 
| 11 |   3.0 |  734.5;  424.2 |  55.1 |       |  55.1 |( 61.0)|        | 
| 12 |   3.0 |  635.6;  424.2 |  39.7 |       |  39.7 |( 45.7)|        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
 

Lokalita Wiew 
HLUK+  verze 7.16 normal              Uživatel: 6012/RNDr. Vladimír Suk 
Soubor: D:\HLUKPLUS7\OSTRAVICE-WIEW.ZAD     Vytišt�no: 23.11.2006 15:11 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D �      V Ý P O � T U        ( D E N )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  �.| výška |   Sou�adnice   |doprava|pr�mysl|celkem |p�edch.| m��ení | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  5 |   3.0 |  609.7;  800.4 |  41.5 |       |  41.5 |       |        | 
|  6 |   3.0 |  555.6;  536.4 |  47.3 |       |  47.3 |       |        | 
|  7 |   3.0 |  653.2;  962.6 |  44.3 |       |  44.3 |       |        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
HLUK+  verze 7.16 normal              Uživatel: 6012/RNDr. Vladimír Suk 
Soubor: D:\HLUKPLUS7\OSTRAVICE-WIEW.ZAD     Vytišt�no: 23.11.2006 15:22 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D �      V Ý P O � T U        ( N O C )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  �.| výška |   Sou�adnice   |doprava|pr�mysl|celkem |p�edch.| m��ení | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  5 |   3.0 |  609.7;  800.4 |  32.7 |       |  32.7 |( 41.5)|        | 
|  6 |   3.0 |  555.6;  536.4 |  38.3 |       |  38.3 |( 47.3)|        | 
|  7 |   3.0 |  653.2;  962.6 |  35.6 |       |  35.6 |( 44.3)|        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
HLUK+  verze 7.16 normal              Uživatel: 6012/RNDr. Vladimír Suk 
Soubor: D:\HLUKPLUS7\OSTRAVICE-WIEW-STAVBA.ZAD Vytišt�no: 24.11.2006 6:55 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  T A B U L K A     B O D �      V Ý P O � T U        ( D E N )       | 
|                                                                      | 
|    |       |                |        LAeq (dB)              |        | 
|  �.| výška |   Sou�adnice   |doprava|pr�mysl|celkem |p�edch.| m��ení | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  5 |   3.0 |  609.7;  800.4 |  47.6 |  57.5 |  57.9 |( 32.7)|        | 
|  6 |   3.0 |  555.6;  536.4 |  53.8 |  61.0 |  61.7 |( 38.3)|        | 
|  8 |   3.0 |  375.0;  919.8 |  37.1 |  57.9 |  57.9 |( 21.6)|        | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
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P�íloha �. 12 

Rozptylová studie 
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P�íloha �. 11 

Fotografické p�ílohy 
Foto �. 1: Plocha travního porostu v míst� investi�ního zám�ru 

 
Foto �. 2: Charakter plochy pro parkovit�  
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