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Přehled zkratek
BaP

benzo(a)pyren

BPEJ

bonitovaná půdně-ekologická jednotka

ČGS

Česká geologická služba

ČOV

čistírna odpadních vod

EIA

posouzení vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment)

EVL

evropsky významná lokalita

CHOPAV

chráněná oblast přirozené akumulace vod

k.ú.

katastrální území

MŽP

Ministerstvo životního prostřdí

n.m.

nad mořem

NEL

nepolární extrahovatelné látky ("ropné látky")

N

kategorie odpadu nebezpečný

NRBK

nadregionální biokoridor

NV

Nařízení vlády

LBC

lokální biocentrum

LBK

lokální biokoridor

O

kategorie odpadu ostatní

ORL

odlučovač ropných látek

OZKO

oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší

PP

přírodní památka

PR

přírodní rezervace

PUPFL

pozemky určené k plnění funkcí lesa

ŘSD ČR

Ředitelství silnic a dálnic České republiky

s.r.o.

společnost s ručením omezeným

TKO

tuhý komunální odpad

ÚSES

územní systém ekologické stability

ZPF

zemědělský půdní fond
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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
RETAIL ČESKÝ TĚŠÍN
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb. Slouží jako základní podklad pro
provedení zjišťovacího řízení podle § 7 zákona.
Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona.
Oznamovatelem záměru je firma Domint, a.s.
Zpracování oznámení proběhlo v květnu až červnu 2007. Pro zpracování byly použity podklady poskytnuté
oznamovatelem, dílčí doplňující informace vyžádané zpracovatelem oznámení při vlastním zpracování
a údaje získané během vlastních průzkumů lokality.
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ČÁST A
(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)

A.1. Obchodní firma
Třinec Property Development, a.s.

A.2. IČ
27214541

A.3. Sídlo
Bílkova 855/19
110 00 Praha 1, Staré město

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Ing. Michael Beier
jednatel
BENEPRO,s.r.o
Jablunkovská 851/40
PSČ 737 01 Český Těšín
kancelář:
tel./fax :
e-mail:

558 769 556
558 769 555/ 558 769 554
info@benepro.cz
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ČÁST B
(ÚDAJE O ZÁMĚRU)

B.I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1. Název a zařazení záměru
Název záměru:

Retail Český Těšín.
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona
č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb., je následující1:
kategorie:

II

bod:

10.15

název:

Záměry podle této přílohy, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li
tyto limitní hodnoty v příloze uvedeny; stavby, činnosti a technologie neuvedené
v předchozích bodech této přílohy nebo nedosahující parametrů předchozích
bodů této přílohy, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného
podle zvláštního právního předpisu mohou samostatně nebo ve spojení s jinými
významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

sloupec:

B

Dle §4 uvedeného zákona patří pod odstavec (1) písmeno b) a podléhá posuzování podle zákona, pokud se
tak stanoví ve zjišťovacím řízení.
Příslušným úřadem je Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru

1

zastavěná plocha:

cca 2413 m2

počet parkovacích stání:

0 (záměr využívá parkoviště areálu Tesco (v současné době ve výstavbě),
které má kapacitu dimenzovanou i pro Retail)

Původní zařazení, ke kterému je vztaženo nedosažení příslušné limitní hodnoty, je toto:
kategorie:
bod:
název:

sloupec:

II
10.6
Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m2
zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu
pro celou stavbu
B
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B.I.3. Umístění záměru
Záměr je umístěn následovně:
kraj:
okres:
obec:
katastrální území:
pozemky:
vlastník pozemků:

Moravskoslezský
Karviná
Město Český Těšín
Český Těšín
1852/2, 1855/2, 1863/12
Třinec Property Development, a.s., Bílkova 855/19, 110 00 Praha 1

Prostor a okolí záměru v katastrálním území Český Těšín jsou pro účely zpracování tohoto oznámení
nazývány tzv. dotčeným územím.
Záměr je umisťován do areálu Tesco (v době zpracování tohoto oznámení ve výstavbě) při ul.
Jablunkovské v Českém Těšíně. Poloha záměru v rámci celého areálu Tesco je zřejmá z následujícího
obrázku:
Obr.: Umístění záměru (měřítko 1:25 000, detail 1:10 000)

Z hlediska územního plánu města Český Těšín se záměr nachází na území U-AO, v zóně aktivit obchodu,
výroby a služek. Přípustné funkční využití zahrnuje např. manipulační plochy, nezbytné komunikace a
technickou vybavenost, ochrannou zeleň, zařízení obchodu a služeb, velkoprostorové prodejny, čerpací
stanice PHM. Tomuto určení záměr odpovídá.
Vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územně plánovací dokumentace je dokladováno
v příloze 2 tohoto oznámení.
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B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Charakterem záměru je novostavba prodejny s nájemními jednotkami různého sortimentu včetně napojení
na inženýrské sítě.
Záměr je umístěn v prostoru areálu Tesco (v době zpracování tohoto oznámení ve výstavbě), tvoří jeho
II. etapu. Návrh odpovídá využití pro občanskou vybavenost komerčního typu dle územního plánu města
Český Těšín.
Areál Tesco ve své I. etapě prošel zjišťovacím řízením dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí. V tomto zjišťovacím řízení bylo uvažováno i se spolupůsobícími vlivy připravované
II. etapy (tj. předkládaného záměru Retail). Z tohoto důvodu proto nedochází ke kumulaci vlivů nad rámec
již zjištěných skutečností. Záměr zároveň dotváří areál Tesco do cílové podoby, ani z tohoto důvodu tedy
nebude dále docházet ke kumulaci vlivů.
V bezprostředním okolí se dále nenachází žádné aktivity, které by mohly vést ke kumulaci případných
negativních vlivů.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Záměr je navržen za účelem zajištění obchodních ploch.
Umístění záměru je vázáno na koncepční řešení území a dostupné pozemky. Není navrženo ve více
variantách.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Základní výkresová dokumentace, ze které jsou zřejmé uváděné popisné údaje, je doložena v příloze 1
tohoto oznámení.

Základní údaje
Záměr je umístěn v severní části areálu Tesco v Českém Těšíně.
Zastavěná plocha objektu záměru je cca 2413 m2 s půdorysnými rozměry cca 53,86 x 44,80 m. Parkoviště
jsou zahrnuta v parkovacích plochách Tesca, nejsou navrhována nová.

Urbanistické a architektonické řešení
Objekt je dispozičně rozdělen do prostor pro budoucí uživatele s odpovídajícím sociálním a skladovým
zázemím. Z provozního hlediska je dále rozdělen na několik samostatných úseků: jednotlivé vstupní
prostory pro zákazníky, vstupní samostatné prostory pro zaměstnance a prodejní prostor se skladovým
zázemím. Tyto prostory mají nezávislé vstupy, dispozičně jsou uspořádány tak, aby nedocházelo k
negativnímu ovlivňováni samostatných jednotlivých provozů a činností (pohyb zboží, zákazníků,
zaměstnanců, zásobovacích vozidel apod.).
Hlavní vstupy jsou navrženy jako prosklené hliníkové stěny s samostatnými vstupy pro jednotlivé uživatele,
kryty střešními markýzami. Vstupuje se automatickými posuvnými dveřmi do prostoru obchodu. Na
vybraných místech obvodového pláště jsou umístěna firemní loga a reklamní panely. Výška atiky objektu je
7,0 m. Obvodový plášť je tvořen lakovaným profilovaným plechem s pravidelnou strukturou a metalickým
povrchem.
Dispozice vyhovuje požadavkům hygienických předpisů a platných norem a respektuje požadavky na
přístupnost a bezpečnost pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
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Technické řešení
Hala objektu je navržena jako jednopodlažní skeletová prefabrikovaná konstrukce. Svislá konstrukce
skeletu je tvořena železobetonovými sloupy čtvercového průřezu. Sloupy jsou navrženy jako vetknuté do
prefabrikovaných kalichů. Vodorovná konstrukce střechy je navržena ze železobetonových vazníků
uložených na sloupy v příčném směru. Po obvodě haly jsou navržena ztužidla. Nosná konstrukce střechy je
navržena z trapézového plechu, který bude ukládán na vaznice. Spád střechy je vytvořen rozdílnou
výškovou úrovní vazníků, neboli rozdílnou délkou sloupů. Vaznice jsou v šikmé rovině kladeny z vazníku na
vazník. Nosné betonové konstrukce budou doplněny drobnými ocelovými konstrukcemi a zámečnickými
výrobky (přístřešky, podpory vzduchotechnických zařízení, žebříky atd.).
Obvodový plášť je tvořen lakovaným profilovaným plechem s pravidelnou strukturou a metalickým
povrchem, který navazuje na barevně neutrální průběžný železobetonový soklový pás. Vstupní strana
nájemních prostor v průčelí objektu je navržena jako prosklená stěna z hliníkových profilů se samostatnými
vstupy pro zákazníky krytými markýzou. Konstrukce markýzy je z ocelových žárově pozinkovaných profilů.
Výplně otvorů a podlahy interiéru jsou dle účelu místností. Podhledy jsou navrženy v místnostech s trvalým
pobytem lidí a v hygienických místnostech sádrokartonové.

Dopravní napojení, řešení vnějších ploch
Dopravní napojení areálu využívá řešení z první etapy (areál Tesco), v rámci které je připraveno dopravní
napojení, parkoviště, komunikace a zpevněné plochy. Pro tuto etapu byla vydána všechna potřebná
stavební povolení a vodoprávní rozhodnutí a v současné době je v realizaci. V rámci záměru proto nebude
budováno nové dopravní napojení a parkoviště, součástí jsou pouze komunikační plochy související s
vlastním objektem záměru (pohyb zákazníků, zásobování) a související ozeleněné plochy.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení:

v průběhu roku 2007

Předpokládaný termín dokončení:

v průběhu roku 2008

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky:
kraj:

Moravskoslezský

Moravskoslezský kraj
28. října 117
702 18 Ostrava
tel.: 595 622 222

obec:

Město Český Těšín

Město Český Těšín
Náměstí ČSA 1/1
737 01 Český Těšín
tel.: 558 713 100

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí a správních úřadů
stavební povolení:

Městský úřad Český Těšín
odbor výstavby a životního prostředí
Náměstí ČSA 1/1
737 01 Český Těšín
tel.: 558 713 100
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B.II.
ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1. Půda
Půda:

celková plocha dotčených pozemků:

22 236 m2

zastavěná plocha:

cca 2413 m2, z toho:

ZPF (BPEJ):
PUPFL:
v průběhu výstavby

parcely nejsou součástí ZPF, nemají BPEJ
parcely nejsou součástí PUPFL
dočasný zábor není vyžadován

Pozn.: Výčet dotčených parcel je uveden v kapitole B.I.3. Umístění záměru (viz strana 8 tohoto
oznámení).

B.II.2. Voda
Pitná voda:

roční spotřeba:
průměrná denní spotřeba:
maximální denní spotřeba:
maximální hodinová spotřeba:

Qrok = cca 840 m3/rok
Qp = cca 2,4 m3/den (0,03 l/s)
Qmax = cca 0,042 l/s
Qh = cca 0,005 l/s

zdroj:

místní rozvod

v průběhu výstavby:

spotřeba nespecifikována (běžná)

Technologická voda:

bez nároků

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie:

Zemní plyn:

požadovaný příkon:

cca 980 kW

zdroj:

rozvodná síť

v průběhu výstavby:

odběr nespecifikován (běžný)

spotřeba:

cca 106 700 m3/rok

zdroj:

místní středotlaký rozvod

v průběhu výstavby:

bez nároků

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Zákazníci:

celkový počet vozidel:

cca 1000 voz/den (příjezd),
stejný počet odjezdů

druh vozidel:

osobní

dopravní trasa:

ul. Jablunkovská

doba provozu:

denní doba pracovních dní

Pozn.: Počet vozidel je společný pro celý areál Tesco, tj. Retail I + Retail.

Zásobování:

těžká nákladní doprava (kamiony):

cca 5 voz/den (příjezd),
stejný počet odjezdů
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lehká nákladní doprava:

cca 10 voz/den (příjezd),
stejný počet odjezdů

dopravní trasa:

ul. Jablunkovská

doba provozu:

denní doba pracovních dní

Pozn.: Počet vozidel je společný pro celý areál Tesco, tj. Retail I + Retail.

Výstavba:

intenzita dopravy:

variabilní

druh vozidel:

střední a těžká nákladní

B.III.
ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1. Ovzduší
Bodové zdroje:

NOx:
CO:
CxHy:
prach:
SO2:

204,9 kg/rok
34,1 kg/rok
13,7 kg/rok
2,1 kg/rok
1,0 kg/rok

Pozn.: Uvedená emise škodlivin odpovídá celkové roční spotřebě cca 106 700 m3 zemního plynu.

Liniové zdroje:

NOx:
CO:
CxHy:
prach:
SO2:

72,3 g/km.den
20,2 g/km.den
7,5 g/km.den
2,6 g/km.den
0,1 g/km.den

Výstavba:

nespecifikováno (množství nízké)

B.III.2. Odpadní voda
Splaškové vody:

produkce:

cca 840 m3/rok

nakládání:

stávající kanalizační sběrač DN 1400

Pozn.: Odpovídá přibližně množství odebrané pitné vody.

Technologické vody:
Srážkové vody:

nejsou produkovány
celkem:

Q = cca 320,60 l/s

nakládání:

stávající kanalizační sběrač DN 1400

Pozn.: Srážkové vody z parkovišť budou předčištěny v ORL na zbykovou koncentraci NEL méně než
1 mg/l.

Výstavba:

nespecifikováno (množství zanedbatelné)

B.III.3. Odpady
Provoz, údržba:

číslo, název,

07 02 13 Plastový odpad

kategorie, množství, nakládání:

O, jednotky t/rok, znovupoužití
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly
15 01 02 Plastové obaly
15 01 06 Směsné obaly
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15 01 09 Textilní obaly

O, jednotky t/rok, předávání oprávněné
osobě, znovupoužití
Pozn.: S obaly bude přednostně nakládáno v režimu zákona č. 477/2001 Sb., o obalech.

20 03 01 Směsný komunální odpad
20 03 03 Uliční smetky

O, jednotky t/rok, předávání oprávněné
osobě
20 01 21 Zářivky
20 01 33 Baterie a akumulátory

N, desítky kg/rok, předávání oprávněné
osobě
Uvedený výčet je jen orientační. Problematika odpadového hospodářství za provozu
záměru je spolehlivě řešitelná v rámci platné legislativy, tj. v režimu zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpady budou tříděny a shromažďovány dle
jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením,
odcizením nebo únikem. Zneškodňovány budou oprávněnou osobou.
Výstavba:

číslo, název,

kategorie, množství, nakládání:

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika
17 02 Dřevo, sklo a plasty
17 04 Kovy
17 05 Zemina
17 06 Izolační materiály
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady
16 02 Odpady z elektrického
a elektronického zařízení

O, výjimečně N, desítky t/dobu výstavby,
předávání oprávněné osobě
Uvedený výčet je jen orientační. Problematika odpadového hospodářství v době
stavebních a konstrukčních prací je spolehlivě řešitelná v rámci platné legislativy, tj.
v režimu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpady budou tříděny a
shromažďovány dle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před nežádoucím
znehodnocením, odcizením nebo únikem. Zneškodňovány budou oprávněnou
osobou.

B.III.4. Ostatní
Hluk:

doprava na veřejných komunikacích:

nespecifikováno

Pozn.: Hlukové parametry dopravního proudu na veřejných komunikacích nejsou výpočtově určeny
hlukovými emisemi jednotlivých vozidel, ale skladbou a intenzitou dopravního proudu.

kotelna, vzduchotechnika, klimatizace:

do LA = 55 dB/2 m
(nepřetržitě, v noci omezený provoz)

zásobování (manipulace se zbožím):

do LA = 60 dB/2 m
(pouze ve dne, do cca 2 h za den)

v průběhu výstavby:

do 70 dB/5 m

Vibrace:
Záření:

nejsou produkovány
ionizující záření:

zdroje nejsou používány

elektromagnetické záření:

významné zdroje nejsou používány
(pouze běžná komunikační zařízení)

Další fyzikální nebo biologické faktory:

nejsou používány
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B.III.5. Rizika vzniku havárií
Záměr nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů. Záměr nespadá
do režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.
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ČÁST C
(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ)

C.I.
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Dotčené území je umístěno na antropogenně ovlivněné ploše, která je součástí dřívějšího výrobního resp.
dopravního areálu (tzv. brownfield). Nachází se mimo hlavní obytnou zástavbu města.
Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. To prakticky
znamená:
• V dotčeném území se nenachází prvky územního systému ekologické stability, a to ani na lokální,
ani na regionální úrovni.
• V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území ani není dotčené území součástí
žádného zvláště chráněného území. Dotčené území neleží v národním parku nebo chráněné krajinné
oblasti, v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace,
národní přírodní památky nebo přírodní památky.
• Dotčené území není součástí přírodního parku.
• Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000 (nevyskytují se zde evropsky významné lokality ani
ptačí oblasti).
• Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného registrovaného významného krajinného prvku.
Dotčené území je zařazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší.
Vlastním územím neprotéká žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na něm ani žádná
vodní plocha, prameniště či mokřad.
V dotčeném území se nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb.
o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Záměr je umístěn mimo zátopové území Q100. Dotčené území se
nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).
Plocha výstavby záměru se nenachází v území archeologického zájmu.
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost
navrhovaného záměru.
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C.II.
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Ve městě Český Těšín a jeho místních částech žije celkem 26 059 obyvatel1.
Záměr je umístěn v neobydleném a uzavřeném výrobním resp. skladovacím areálu. Nejbližší obytné
objekty se nachází v malém sídlišti čtyřpodlažních domů při ulici Jablunkovské severně od záměru. Nejbližší
objekty (Jablunkovská 1363/4 a 1362/3) jsou ve vzdálenosti cca 60 metrů od prostoru záměru (přes
garáže a cestu), trvale zde žije několik desítek obyvatel.
Údaje o zdravotním stavu obyvatel nebyly pro účely zpracování oznámení zjišťovány.

C.II.2. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Území města Český Těšín je (dle sdělení č. 4 uveřejněném ve věstníku MŽP, částka 3 z března 2007)
zařazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Důvodem pro zařazení do OZKO je
překračování imisních limitů pro tuhé znečišťující látky (PM10) na celém území města.
Nejbližší stanice imisního monitoringu je stanice ČHMÚ č. 1066 Český Těšín, vzdálená od hodnocené
lokality cca 1,4 km. Uvedené hodnoty byly naměřeny v roce 2005:
Tab.: Výsledky imisního monitoringu ČHMÚ, stanice 1066 Český Těšín
Oxid dusičitý Oxid siřičitý
(SO2)
(NO2)
průměrná roční koncentrace (µg.m-3)
hodnota ročního imisního limitu IHr (µg.m-3)

29,4

14,8

Tuhé látky PM10
60,5

40

-

40

maximální naměřená 24hodinové koncentrace (µg.m-3)

98,9

82,2

456,7

datum naměření maxima v daném roce

10.1.

23.1.

9.1.

hodnota 24hodinového imisního limitu IHd (µg.m-3)

-

125

50

maximální naměřená hodinové koncentrace (µg.m-3)

197,0

152,3

661,0

datum naměření maxima v daném roce

10.1.

6.2.

9.1.

200

350

-

hodnota hodinového imisního limitu IHd (µg.m-3)

Z uvedených hodnot je zřejmé, že roční průměrné koncentrace oxidu dusičitého v blízkosti měřící stanice
dosahují úrovně cca 75% imisního limitu (LV = 40 µg.m-3), maximální hodinové koncentrace pak cca 98%
limitu (LV = 200 µg.m-3).
Maximální denní koncentrace oxidu siřičitého v blízkosti měřící stanice dosahují úrovně cca 66% imisního
limitu (LV = 125 µg.m-3), maximální hodinové koncentrace pak cca 44% limitu (LV = 350 µg.m-3).
Roční průměrné koncentrace PM10 v blízkosti měřící stanice dosahují úrovně vyšší než je hodnota imisního
limitu (LV = 40 µg.m-3), nadlimitní úrovně dosahují i maximální hodinové koncentrace (LV = 200 µg.m-3).

1

Zdroj: Český statistický úřad, údaj k 31.12.2004.
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Výsledky měření tedy ukazují, že v Českém Těšíně je přeslimitní zátěž tuhými znečišťujícími látkami, u
plynných škodlivin k překračování imisního limitu nedochází, u škodliviny NO2 se však naměřená hodnota
hodinového maxima k limitní úrovni blíží.

Klima
Z klimatického hlediska zasahuje hodnocené území do mírně teplé klimatické oblasti MT10 (dle Quitta),
kterou je možno stručně charakterizovat následně:
MT 10 - mírně teplé oblasti s dlouhým, mírně suchým a teplým létem, krátkým přechodným obdobím s
mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá s krátkým
trváním sněhové pokrývky.

C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Dotčené území se nachází v poloze mimo obytnou zástavbu nebo jiné hlukově chráněné prostory. Stávající
hluková situace v prostoru záměru je dána zejména hlukem probíhajících stavebních prací (výstavba areálu
Retail I - Tesco), dopravního provozu na silnici I/11 (ul. Jablunkovská) resp. železniční trati. Vzhledem k
nepřítomnosti hlukově chráněného prostoru (obytných staveb a jejich venkovního chráněného prostoru) v
prostoru záměru nejde o problém.
Nejbližší hlukově chráněný prostor (chráněný venkovní prostor staveb) se nachází v sídlišti čtyřpodlažních
panelových domů ve vzdálenosti cca 60 metrů severně od záměru (Jablunkovská 1363/4, Jablunkovská
1362/3). Výsledky měření hluku zde nejsou k dispozici, jde však o poměrně klidový prostor, vzdálenější od
silnice I/11 (ul. Jablunkovské), lze očekávat, že hygienické limity jsou zde splněny.
Hygienické limity pro hluk z provozoven činí LAeq,T = 50/40 dB (den/noc). Tento limit je rozhodující pro hluk
z technologie záměru (vytápění, vzduchotechnika) i pro hluk z provozu na parkovištích záměru. Ostatní
aplikovatelné limity jsou následující: pro hluk z provozu na pozemních komunikacích LAeq,T = 55/45 dB
(den/noc) a pro hluk z provozu na hlavních pozemních komunikacích LAeq,T = 60/50 dB (den/noc).
Vzhledem k historicky vzniklé hlukové zátěži na silnici I/11 (ul. Jablunkovské) lze aplikovat i korekci pro
tzv. starou hlukovou zátěž, limit v takovémto případě činí LAeq,T = 70/60 dB (den/noc).
Další závažné fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit, nebyly zjištěny.

C.II.4. Povrchová a podzemní voda
Povrchová voda
Hydrologicky náleží lokalita do povodí Olše (2-03-03), která je pravostranným přítokem Odry. V detailu
náleží plocha záměru do povodí Šadovského potoka, číslo hydrologického pořadí 2-03-03-043, který je
levostranným přítokem Olše. Šadovský potok protéká ve vzdálenosti 800 m jižně od lokality záměru, tok
Olše se nachází ve vzdálenosti 500 m východně.
Vodní tok Olše je vymezen v kategorii významný dle vyhlášky č. 267/2005 Sb., kterou se mění vyhláška
Ministerstva zemědělství č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob
provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění vyhlášky č. 333/2003 Sb. Olše je
hraničním tokem a tvoří státní hranici s Polskou republikou. Záměr je umístěn mimo zátopové území Q100
řeky Olše.
Dotčené území se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).

Podzemní voda
Podle hydrogeologické rajonizace náleží území Českého Těšína do rajónu č. 153 - Fluviální a glacigenní
sedimenty v povodí Olše (Michlíček E. a kol., 1986).
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Hydrogeologický rajón 153 zabírá úzký pruh podél řeky Olše od Bohumína po Třinec a zahrnuje kvartérní
fluviální sedimenty řeky Olše a jejího levostranného přítoku Stonávky. Fluviální sedimenty jsou tvořeny
štěrky, písky a písčitými štěrky říčních teras a vlastních údolních niv, s mladším krycím souvrstvím
povodňových hlín.
Koeficient filtrace fluviálních písčitých štěrků údolní nivy řeky Olše má průměrnou hodnotu n.10-4 m.s-1.
Mocnost kolektoru dosahuje cca 5,0 m. Kvalita podzemních vod rajónu je ovlivněna zejména koncentrací
těžkého průmyslu.
V území byla v minulosti v prostoru čerpací stanice Benzina zjištěna kontaminace podzemních vod ropnými
látkami. Sanační zásah proběhl v 90. letech 20. století a zahrnoval sanační čerpání podzemní vody s
následnou dekontaminací (Slivková A., 1993).

C.II.5. Půda
Dle územního plánu města Český Těšín patří dotčené území k plochám U-AO, v zóně aktivit obchodu,
výroby a služek. Přípustné funkční využití zahrnuje např. manipulační plochy, nezbytné komunikace a
technickou vybavenost, ochrannou zeleň, zařízení obchodu a služeb, velkoprostorové prodejny, čerpací
stanice PHM. Prostor je součástí dřívějšího, dnes nevyužívaného, výrobního resp. dopravního areálu (tzv.
brownfield).
Všechny pozemky záměru jsou řazeny dle katastru nemovitostí jako ostatní plochy případně zastavěná
plocha a nádvoří. Nejsou součástí zemědělského půdního fondu (ZPF) ani pozemků určených k plnění
funkcí lesa (PUPFL).

C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologické a geologické poměry
Dle geomorfologického členění (Demek J. ed. a kol., 1987) leží lokalita v soustavě Vnějších Západních
Karpat, podsoustavě (oblasti) Západobeskydská podhůří. V detailním členění jde o geomorfologický celek
Podbeskydská pahorkatina, podcelek Těšínská pahorkatina a okrsek Hornožukovská pahorkatina.
Těšínská pahorkatina je členitou pahorkatinou na ploše 158 km2. Střední výška terénu je 322,0 m n.m.,
střední sklon svahů dosahuje 3°18´. Podloží tvoří flyšové pískovce a jílovce slezského příkrovu s vložkami
vápenců a vyvřelinami těšínitů. Předkvartérní horniny jsou překryty glacigenními a glacilakustrinními
sedimenty sálského zalednění a sprašovými pokryvy. Reliéf je erozně denudační hřbetů oddělených sítí
radiálně se rozbíhajících údolí. Na rozvodnicích zachovány zbytky zarovnaných povrchů. Častý je výskyt
průlomových údolí a říčních teras. Území ovlivněno zásahem kontinentálního zalednění. Nejvyšším bodem
je vrch Šachta (427 m n.m.).
V prostoru Českého Těšína vystupují horniny slezské jednotky vnějšího flyše ve vývoji godulském.
Konkrétně jde o horniny těšínsko-hradišťského souvrství křídového stáří.
Těšínsko-hradišťské souvrství je charakterizováno flyšovým střídáním jílovců s pelosiderity a lávek
pískovců. Jílovce jsou tmavošedé až černošedé nebo tmavě hnědošedé, vápnité, břidličné, lupenitě
rozpadavé. Vyskytují se v polohách 2 cm až přes 7 m, nejčastěji několik centimetrů až decimetrů mocných.
Pískovce jsou jemnozrnné vápnité a křemitovápnité. Vystupují v lávkách 0,5 až 25 cm, maximálně několik
decimetrů mocných.
Předkvartérní horniny jsou na lokalitě překryty kvartérními fluviálními uloženinami řeky Olše. V zájmovém
území byly zjištěny fluviální štěrkopísky a písčité štěrky, zčásti zahliněné, náležející terase Olše risského
stáří. Mocnost fluviálních štěrkopísků dosahuje 6,0 až 7,0 m.
Svrchní část geologického profilu je tvořena antropogenními navážkami charakteru písčitých hlín s úlomky
stavebních materiálů. Mocnost navážek dosahuje cca 1,0 m.
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Nerostné suroviny a přírodní zdroje
Celý katastr města Český Těšín leží v chráněném ložiskovém území č. 14400000 Česká část Hornoslezské
pánve, surovinou je černé uhlí a zemní plyn. V prostoru záměru je vymezena výhradní plocha ložiska
č. 3072400 Žukovský hřbet, dosud netěžené výhradní ložisko černého uhlí a zemního plynu.
V místě záměru nejsou registrována poddolovaná území, pozůstatky a vlivy důlní činnosti, v místě není
evidován žádný sesuv a nepředpokládá se výskyt geologických nebo paleontologických památek.

C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy
Fauna a flora
Pozemek, na kterém je záměr umístěn, je součástí dřívějšího výrobního resp. dopravního areálu (tzv.
brownfield). V současné době je z velké části zpevněn, část je používána jako mezideponie navážek ze
stavby sousedního obchodního centra. Keřové a bylinné patro je chudé, typické pro opuštěné plochy a
rumištní stanoviště. Převažují zde odolné ruderální druhy.
V území bylo dne 19.5.2007 provedeno jednorázové biologické šetření. Po okrajích je pozemek lemován
relativně vzrostlou náletovou zelení (Ailanthus altissima, Populus tremula, Betula pendula). Keřové patro je
reprezentováno běžnými druhy - Sambucus nigra, Rubus ideaus - a bylinné patro, mj. - Solidago virgaurea,
Equisetum arvense, Taraxacum officinale, Ranunculus cris, Urtica dioica, Lamium album. Severní část
pozemku (podél garážových stání) je lemována cca 30 ks vzrostlých stromů druhu Ailanthus altissima,
Betula pendula.
Stejně jako flóra je také fauna zájmového území výrazně antropogenně ovlivněna. Lze předpokládat výskyt
drobných bezobratlých zástupců fauny, charakteristických pro městská stanoviště.
Dotčené území nezasahuje do žádného přírodě blízkého nebo přirozeného vegetačního porostu.
Nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu rostlin nebo živočichů (podle zákona č. 114/1992 Sb. resp.
vyhlášky č. 395/1992 Sb.), vzhledem k charakteru území nelze jejich výskyt ani očekávat.

Územní systém ekologické stability
V dotčeném území se nenachází prvky územního systému ekologické stability, a to ani na lokální, ani na
regionální či nadregionální úrovni.

Chráněná území
V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území ani není dotčené území součástí žádného
zvláště chráněného území. Dotčené území neleží v národním parku nebo chráněné krajinné oblasti,
v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní
památky nebo přírodní památky.

C.II.8. Krajina
Dotčené území se nachází v intravilánu města Český Těšín, tj. v urbanizovaném prostoru. Současný stav
krajiny a dotčeného území lze vyhodnotit jako městské prostředí, antropogenně silně ovlivněné (vlastní
plocha záměru je tzv. brownfield). Spíše než krajinné a přírodní hodnoty se zde proto uplatňují urbanistické
a architektonické koncepty.
Z širšího pohledu se město Český Těšín nachází v oblasti Těšínského Slezska ve zvlněné krajině Těšínské
pahorkatiny.
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C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky
Hmotný majetek
V prostoru záměru se nachází pouze pozemky ve vlastnictví investora záměru, určené k výstavbě záměru.
Nenachází se zde žádný jiný nemovitý hmotný majetek.

Architektonické a historické památky
V prostoru záměru a v jeho bezprostředním okolí se nenacházejí žádné nemovité kulturní památky,
podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči a evidované v
Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. V prostoru záměru se rovněž nenachází žádná
drobná solitérní architektura.

Archeologická naleziště
V prostoru záměru se nenachází žádné archeologické naleziště.

C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura
Záměr se nachází ve městě Český Těšín při silnici I/11 (ul. Jablunkovská), která tvoří hlavní komunikační
osu území. Příjezd do prostoru záměru je zajištěn ze silnice I/11 prostřednictvím příjezdové komunikace a
parkovacích ploch stávajícího (ve výstavbě) areálu Retail I - Tesco. Komunikační systém je při zajištění
stavební a provozní údržby vyhovující.
Geometrie komunikační sítě a stávající intenzity dopravy jsou zřejmé z následujícího obrázku a tabulky:
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Obr.: Komunikační systém města Český Těšín, intenzity dopravy na komunikační síti (ŘSD ČR, 2005)

Tab.: Výsledky sčítání dopravy na silnici I/11 v profilu záměru (ŘSD ČR, 2005)
Silnice

Profil

Těžká

Osobní

Motocykly

Celkem

I/11

7-0461

1997

9727

19

11743

V území je dále dostupná hromadná doprava, s ohledem na kontakt s obytnou zástavbou je využívána i
pěší resp. cyklistická doprava.
V území je dostupná veškerá další nezbytná technická infrastruktura.

C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí
Pro území nejsou specifikovány žádné další charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny.
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ČÁST D
(ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)

D.I.
CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD
JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Zdravotní vlivy a rizika
Vlastní provoz záměru neprodukuje ve významné míře (tj. v míře, které by způsobovaly přeslimitní vlivy)
žádné škodliviny (znečištění ovzduší, znečištění vod, hluk, hygienické závady případně jiné faktory), které
by mohly mít přímé zdravotní následky. Z toho vyplývá i přijatelné nízké ovlivnění obyvatel z hlediska
potenciálních zdravotních vlivů nebo rizik.
Obdobně tak i v průběhu realizace záměru nelze očekávat významné negativní ovlivnění obyvatel. Stavební
resp. zemní práce většího rozsahu nebudou prováděny, budou prováděny pouze běžné konstrukční práce a
stavební práce menšího rozsahu.

Sociální a ekonomické důsledky
Nelze očekávat významné sociální nebo ekonomické důsledky provozu nebo výstavby záměru. Záměr
vytváří několik desítek pracovních míst.

Počet dotčených obyvatel
Záměr v míře překračující příslušné limity neovlivňuje žádné obyvatele.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy na kvalitu ovzduší
S ohledem na způsob vytápění a spotřebu paliva a z ní vyplývající poměrně nízkou produkci škodlivin
nepředpokládáme významnější ovlivnění stávající kvality ovzduší v okolí hodnoceného záměru.
Záměrem vyvolaná automobilová doprava, s ohledem na relativně nízkou intenzitu (maximálně 2 nákladní
vozidla za den) také nebude podstatnějším zdrojem emisí. V případě osobní dopravy nepředpokládáme
prakticky žádný nárůst dopravy - objekt budou navštěvovat zákazníci areálu a sousední prodejny TESCO.
Celkově tedy nepředpokládáme prakticky žádné ovlivnění celkové kvality ovzduší v důsledku realizace
záměru.
Záměr nebude zdrojem zápachu.
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Vlivy na klima
S ohledem na dispoziční řešení areálu a stávající konfiguraci terénu vylučujeme, že by hodnocený záměr v
budoucnu ovlivňoval makroklimatické jevy způsobované sluneční radiací nebo jinak ovlivňoval místní
klimatické charakteristiky.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Zdrojem hluku do venkovního prostoru budou u záměru pouze běžná technická zařízení budov, tj.
vytápění, vzduchotechnika případně klimatizace. Půjde o běžné typové výrobky. V nejbližším resp. nejvíce
dotčeném chráněném venkovním prostoru nebo chráněném venkovním prostoru staveb (ul. Jablunkovská
1363/4 a 1362/3) bude dodržen jak denní, tak i noční limit pro hluk z provozoven (LAeq,T = 50/40 dB
den/noc).
Vlivy hluku související dopravy včetně hluku z parkovišť byly vyhodnoceny v rámci hlukové studie pro
předchozí etapu záměru (Hypermarket Český Těšín, hluková studie. Ing. Jaroslav Vrána - AVAP, březen
2006). V této studii byly hodnoceny všechny zdroje dopravního hluku, souvisejícího jak s předchozí etapou
záměru (Retail I - Tesco), tak i s předkládaným záměrem (Retail). Závěry studie jsou takové, že v
nejbližším resp. nejvíce dotčeném chráněném venkovním prostoru nebo chráněném venkovním prostoru
staveb (ul. Jablunkovská 1363/4 a 1362/3) bude prokazatelně dodržen jak denní, tak i noční limit pro hluk
z provozoven (LAeq,T = 50/40 dB den/noc). K těmto závěrům je nutno dodat, že objekt záměru Retail bude
tvořit "bariéru" proti hluku šířenému z parkovišť, dojde tedy k dalšímu snížení očekávaných hladin hluku v
chráněném prostoru.
Požadované limitní hladiny hluku jsou z uvedených důvodů spolehlivě dosažitelné a otázka protihlukové
ochrany není v posuzovaném případě kritická. Obdobně tak hluková problematika v období výstavby je
řešitelná.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.

D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vlivy na odvodnění území
Realizací záměru nedojde k významnému zvýšení zpevněných a zastřešených ploch v území. Pozemek
záměru je z velké části zpevněn již za stávajícího stavu (realizací záměru dojde k nejvýše cca 10 % zvýšení
zpevněných resp. zastřešených ploch) a dojde tak jen k dílčímu zvýšení povrchového odtoku na úkor
vsaku. Toto navýšení (vzhledem charakteru využití území) významným způsobem neovlivní celkový
charakter odvodnění území.
Srážkové vody nebudou volně odtékat, ale budou odvedeny do dešťové kanalizace a následně mimo areál.

Vliv na kvalitu povrchových vod
Nebudou vypouštěny žádné technologické odpadní vody.
Do splaškové kanalizace budou zaústěny odpadní vody ze zdravotechnických zařízení pro zaměstnance
(WC, umývárny, sprchy), do dešťové kanalizace potom neznečištěné srážkové vody ze střech. Kvalita
splaškové vody i neznečištěné dešťové vody ze střech bude odpovídat povoleným limitům kanalizačního
řádu.
Srážkové vody z parkovišť budou předčištěny v ORL na zbytkovou koncentraci NEL méně než 1 mg/l.
Vlivem záměru tedy nelze předpokládat ovlivnění kvality povrchových vod.
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Vlivy na kvalitu podzemní vody
Vliv záměru na kvalitu podzemní vody lze prakticky vyloučit. Nebudou provozovány žádné přímé vpusti do
horninového prostředí. Podzemní voda se v území (dle odborného odhadu) nachází v hloubce cca 5 a více
metrů pod úrovní terénu.
Záměr se nenachází v ochranném pásmu vodních zdrojů.

Ovlivnění hydrogeologických charakteristik
K ovlivnění hydrogeologických charakteristik by mohlo potenciálně dojít zejména v souvislosti se zásahem
do podložních hornin, které v dané oblasti mají funkci kolektoru podzemní vody. Žádná z těchto alternativ
nepřipadá v úvahu, nelze tedy jakékoliv vlivy na hydrogeologické charakteristiky území předpokládat.

D.I.5. Vlivy na půdu
Záměr neklade nároky na zábor zemědělského půdního fondu (ZPF) ani pozemků určených k plnění funkcí
lesa (PUPFL). Zároveň je záměr v souladu s územním plánem města Český Těšín.
Z hlediska ochrany půd proto nevyplývají vzhledem k záměru žádná omezení.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
V souvislosti s realizací záměru nebudou hloubeny podzemní prostory. Původní profil horninového prostředí
na lokalitě je již ovlivněn původní činností - vyrovnání nivelety navážkami, výkopy pro inženýrské sítě, atd.
Stavebními a terénními úpravami nebude prováděn zásah do původního horninového prostředí.
Přírodní zdroje ani zdroje nerostných surovin nebudou záměrem dotčeny. Záměrem nebudou poškozeny
geologické ani paleontologické památky.

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Záměr bude realizován v ekologicky nestabilním území. Šetřením nebyly zjištěny chráněné druhy rostlin a
živočichů (podle vyhlášky č. 395/1992 Sb.) ani potenciální výskyt biotopů zvláště chráněných druhů rostlin
a živočichů. Jejich výskyt není rovněž očekáván v jiném období roku. Nelze tedy předpokládat přímé nebo
zprostředkované ohrožení. Záměrem nebudou nevratně poškozeny přírodě blízké biotopy.
Po skončení stavebních prací a po provedení terénních modelací bude provedena výsadba zeleně. Projekt
předpokládá výsadbu stromové zeleně podél komunikací, místy vhodně doplněnou keřovou zelení.
V území určeném pro výstavbu záměru ani v jeho bezprostředním okolí (potenciálně ovlivněném
výstavbou) se nenachází prvky územního systému ekologické stability. Záměr nekoliduje s významnými
krajinnými prvky, jejichž ochrana je obecně stanovena zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny. Není rovněž dotčen žádný registrovaný významný krajinný prvek.
Záměr nekoliduje s ochrannými podmínkami zvláště chráněných území (národní parky, chráněné krajinné
oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky).
Významně negativní vliv na lokality soustavy Natura byl stanoviskem příslušného Krajského úřadu vyloučen
(viz příloha 2 tohoto oznámení).

D.I.8. Vlivy na krajinu
Krajina v dotčeném území a jeho okolí je dána urbanistickou strukturou města a dřívější činností v
prostoru. Realizace záměru tedy charakter krajiny významně nezmění.
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D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
V prostoru záměru se nenachází žádné stavební objekty, nemovitý hmotný majetek, architektonické a
historické památky nebo archeologická naleziště. Z důvodu jejich absence proto nebudou ovlivněny.

D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Záměr (Retail) bude dopravně obsluhován společně s předchozí etapou záměru (Retail I - Tesco). Dopravní
obsluha pro areál obou záměrů bude činit do cca 1000 osobních vozidel, 5 těžkých nákladních vozidel a 10
lehkých nákladních vozidel za den na příjezdu (a stejný počet odjezdů). U nákladní dopravy je uvažováno,
že jde o 100% cílovou dopravu (tj. bez přítomnosti záměru by se na komunikační síti dotčeného území
nepohybovaly), u osobní dopravy je uvažováno, že cca 50% vozidel představuje cílovou dopravu,
zbývajících 50% se na komunikační síti dotčeného území pohybuje vždy a záměr navštíví při cestě za jiným
cílem. Dále je uvažováno, že rozdělení směrů dopravy na silnici I/11 do dvou směrů je přibližně 50%:50%
(sever:jih).
S uvážením uvedených údajů je podíl cílové dopravy záměru (cca 500 osobních a 15 nákladních vozidel za
den) na celkových intenzitách dopravy na silnici I/11 v profilu zaústění vjezdu do areálu (cca 9727
osobních a 1997 nákladních vozidel za den) je velmi nízký. Nepřekročí cca 5% stávající osobní dopravy a
1% stávající nákladní dopravy. To je málo významná hodnota, odpovídající přirozenému kolísání resp.
růstu silniční dopravy.
S ohledem na skutečnost, že záměr je v souladu s územním plánem, nedochází k nárůstu zbytné dopravy.
Dochází k funkčnímu naplnění území, realizace záměru tak vylučuje v daném prostoru potenciální realizaci
záměrů jiných, avšak obdobných (obchodních apod.) a tedy i dopravními nároky srovnatelných.
Záměr negativně neovlivňuje stávající pěší a cyklistické trasy v území, umožňuje využití hromadné
dopravy.
Stav komunikační sítě požadovaný provoz umožňuje.
Vlivy na jinou infrastrukturu nejsou očekávány, nedochází k rozvoji ani k omezení existující infrastruktury.

D.I.11. Jiné ekologické vlivy
Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané.
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D.II.
ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Rozsah přímých vlivů je prakticky omezen stávajícím rozsahem areálu záměru (Retail I - Tesco a Retail),
nedochází k zasažení širšího území.

D.III.
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny.

D.IV.
OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem,
předpisů a povolovacích rozhodnutí. Nad tento rámec nejsou navržena žádná dodatečná opatření.

D.V.
CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
V průběhu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by
znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a veřejného zdraví.
Dostupné informace jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí dostatečné.
Charakter a umístění záměru nedává předpoklady vzniku významných negativních vlivů na životní prostředí
nebo veřejné zdraví. Stejně tak území, do kterého je záměr umisťován (dřívější výrobního resp. dopravní
areálu, tzv. brownfield) není mimořádně citlivé na antropogenní zásahy. Z těchto důvodů je v závěrech
hodnocení možných vlivů na životní prostředí dostatečný prostor na absorbování případných neurčitostí.
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ČÁST E
(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU)
Záměr je řešen v jedné variantě.
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ČÁST F
(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE)

F.I.
MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE
Situační, dispoziční a konstrukční řešení záměru je dokladováno v přílohové části tohoto oznámení. Tamtéž
je doložena i fotodokumentace a další nezbytné doklady.

F.II.
DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
Nejsou uvedeny.
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ČÁST G
(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU)
Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné a srozumitelné formě údaje o záměru a dále závěry
jednotlivých dílčích okruhů hodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí. Zájemcům o podrobnější
údaje proto doporučujeme prostudování příslušných kapitol oznámení.
Základní údaje, umístění záměru
Ve městě Český Těšín při ulici Jablunkovské je připravována výstavba maloobchodní prodejny různého
sortimentu. Záměr je umístěn v prostoru areálu Tesco (v současné době ve výstavbě), tvoří jeho II. etapu.
Umístění záměru je zřejmé z následujícího obrázku (měřítko 1:25 000, detail 1:10 000):

Umístění záměru je v souladu s územním plánem města Český Těšín.

STRANA 29 z 31

RETAIL ČESKÝ TĚŠÍN
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Údaje o řešení záměru
Objekt záměru je tvořen jednopodlažní budovou s půdorysnými rozměry cca 54 x 45 m, výšky cca 7 m.
Prostor objektu je rozdělen do prostor pro budoucí uživatele s odpovídajícím sociálním a skladovým
zázemím, prostor prodeje a vstupní prostor pro zákazníky. Hlavní vstupy jsou navrženy jako prosklené
hliníkové stěny s samostatnými vstupy pro jednotlivé uživatele, kryty střešními markýzami. Vstupuje se
automatickými posuvnými dveřmi do prostoru obchodu. Na vybraných místech obvodového pláště jsou
umístěna firemní loga a reklamní panely. Výška atiky objektu je 7,0 m. Obvodový plášť je tvořen
lakovaným profilovaným plechem s pravidelnou strukturou a metalickým povrchem.
Dopravní napojení areálu využívá řešení z první etapy (areál Tesco), v rámci které je připraveno dopravní
napojení, parkoviště, komunikace a zpevněné plochy. V rámci záměru proto nebude budováno nové
dopravní napojení ani nové parkoviště.

Údaje o možných vlivech na životní prostředí
Záměr neklade nároky na zábor zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkcí lesa,
nachází se na ploše, která je součástí dřívějšího výrobního resp. dopravního areálu (tzv. brownfield). Je
umístěn mimo úzký kontakt s obytnou zástavbou, vzdálenost k nejbližším obytným objektům (sídliště
čtyřpodlažních domů na ul. Jablunkovské) je 60 metrů a více.
Záměr neklade významné nároky na spotřebu vody ani ostatních zdrojů (plyn, elektrická energie apod.).
Doprava, obsluhující záměr, je kalkulována společně pro celý areál Tesco a nepřekročí cca 1000 osobních,
5 těžkých nákladních a 10 lehkých nákladních vozidel za den. Záměr není významným zdrojem hluku, emisí
do ovzduší ani zápachu, který by mohl ovlivňovat obyvatelstvo. Území nepodléhá žádné zvláštní ochraně
přírody a krajiny, v areálu se nevyskytuje žádná hodnotná vegetace. Záměr neleží v zátopovém území ani
v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje.
Ve všech sledovaných oblastech (ovzduší, hluk, povrchová a podzemní voda, půda, fauna, flóra,
ekosystémy, krajina případně jiné) jsou proto možné vlivy záměru přijatelně nízké a nepředstavují zdroj
významného negativního ovlivnění okolního území ani obyvatelstva a jejich zdraví.
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ČÁST H
(PŘÍLOHY)

Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem tohoto oznámení.

Seznam příloh:
Příloha 1 Grafické přílohy:
Příloha 1.1 Situace
Příloha 1.2 Majetkoprávní vztahy
Příloha 1.3 Půdorys
Příloha 1.4 Řezy
Příloha 1.5 Pohledy
Příloha 1.6 Fotodokumentace
Příloha 2 Doklady:
- vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územního plánu
- stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.

KONEC HLAVNÍHO TEXTU OZNÁMENÍ
Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na
zpracování oznámení se nachází v jeho úvodní části.
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Přehled zkratek
BaP

benzo(a)pyren

BPEJ

bonitovaná půdně-ekologická jednotka

ČGS

Česká geologická služba

ČOV

čistírna odpadních vod

EIA

posouzení vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment)

EVL

evropsky významná lokalita

CHOPAV

chráněná oblast přirozené akumulace vod

k.ú.

katastrální území

MŽP

Ministerstvo životního prostřdí

n.m.

nad mořem

NEL

nepolární extrahovatelné látky ("ropné látky")

N

kategorie odpadu nebezpečný

NRBK

nadregionální biokoridor

NV

Nařízení vlády

LBC

lokální biocentrum

LBK

lokální biokoridor

O

kategorie odpadu ostatní

ORL

odlučovač ropných látek

OZKO

oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší

PP

přírodní památka

PR

přírodní rezervace

PUPFL

pozemky určené k plnění funkcí lesa

ŘSD ČR

Ředitelství silnic a dálnic České republiky

s.r.o.

společnost s ručením omezeným

TKO

tuhý komunální odpad

ÚSES

územní systém ekologické stability

ZPF

zemědělský půdní fond
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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
RETAIL ČESKÝ TĚŠÍN
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb. Slouží jako základní podklad pro
provedení zjišťovacího řízení podle § 7 zákona.
Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona.
Oznamovatelem záměru je firma Domint, a.s.
Zpracování oznámení proběhlo v květnu až červnu 2007. Pro zpracování byly použity podklady poskytnuté
oznamovatelem, dílčí doplňující informace vyžádané zpracovatelem oznámení při vlastním zpracování
a údaje získané během vlastních průzkumů lokality.
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ČÁST A
(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)

A.1. Obchodní firma
Třinec Property Development, a.s.

A.2. IČ
27214541

A.3. Sídlo
Bílkova 855/19
110 00 Praha 1, Staré město

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Ing. Michael Beier
jednatel
BENEPRO,s.r.o
Jablunkovská 851/40
PSČ 737 01 Český Těšín
kancelář:
tel./fax :
e-mail:

558 769 556
558 769 555/ 558 769 554
info@benepro.cz
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ČÁST B
(ÚDAJE O ZÁMĚRU)

B.I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1. Název a zařazení záměru
Název záměru:

Retail Český Těšín.
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona
č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb., je následující1:
kategorie:

II

bod:

10.15

název:

Záměry podle této přílohy, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li
tyto limitní hodnoty v příloze uvedeny; stavby, činnosti a technologie neuvedené
v předchozích bodech této přílohy nebo nedosahující parametrů předchozích
bodů této přílohy, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného
podle zvláštního právního předpisu mohou samostatně nebo ve spojení s jinými
významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

sloupec:

B

Dle §4 uvedeného zákona patří pod odstavec (1) písmeno b) a podléhá posuzování podle zákona, pokud se
tak stanoví ve zjišťovacím řízení.
Příslušným úřadem je Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru

1

zastavěná plocha:

cca 2413 m2

počet parkovacích stání:

0 (záměr využívá parkoviště areálu Tesco (v současné době ve výstavbě),
které má kapacitu dimenzovanou i pro Retail)

Původní zařazení, ke kterému je vztaženo nedosažení příslušné limitní hodnoty, je toto:
kategorie:
bod:
název:

sloupec:

II
10.6
Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m2
zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu
pro celou stavbu
B
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B.I.3. Umístění záměru
Záměr je umístěn následovně:
kraj:
okres:
obec:
katastrální území:
pozemky:
vlastník pozemků:

Moravskoslezský
Karviná
Město Český Těšín
Český Těšín
1852/2, 1855/2, 1863/12
Třinec Property Development, a.s., Bílkova 855/19, 110 00 Praha 1

Prostor a okolí záměru v katastrálním území Český Těšín jsou pro účely zpracování tohoto oznámení
nazývány tzv. dotčeným územím.
Záměr je umisťován do areálu Tesco (v době zpracování tohoto oznámení ve výstavbě) při ul.
Jablunkovské v Českém Těšíně. Poloha záměru v rámci celého areálu Tesco je zřejmá z následujícího
obrázku:
Obr.: Umístění záměru (měřítko 1:25 000, detail 1:10 000)

Z hlediska územního plánu města Český Těšín se záměr nachází na území U-AO, v zóně aktivit obchodu,
výroby a služek. Přípustné funkční využití zahrnuje např. manipulační plochy, nezbytné komunikace a
technickou vybavenost, ochrannou zeleň, zařízení obchodu a služeb, velkoprostorové prodejny, čerpací
stanice PHM. Tomuto určení záměr odpovídá.
Vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územně plánovací dokumentace je dokladováno
v příloze 2 tohoto oznámení.
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B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Charakterem záměru je novostavba prodejny s nájemními jednotkami různého sortimentu včetně napojení
na inženýrské sítě.
Záměr je umístěn v prostoru areálu Tesco (v době zpracování tohoto oznámení ve výstavbě), tvoří jeho
II. etapu. Návrh odpovídá využití pro občanskou vybavenost komerčního typu dle územního plánu města
Český Těšín.
Areál Tesco ve své I. etapě prošel zjišťovacím řízením dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí. V tomto zjišťovacím řízení bylo uvažováno i se spolupůsobícími vlivy připravované
II. etapy (tj. předkládaného záměru Retail). Z tohoto důvodu proto nedochází ke kumulaci vlivů nad rámec
již zjištěných skutečností. Záměr zároveň dotváří areál Tesco do cílové podoby, ani z tohoto důvodu tedy
nebude dále docházet ke kumulaci vlivů.
V bezprostředním okolí se dále nenachází žádné aktivity, které by mohly vést ke kumulaci případných
negativních vlivů.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Záměr je navržen za účelem zajištění obchodních ploch.
Umístění záměru je vázáno na koncepční řešení území a dostupné pozemky. Není navrženo ve více
variantách.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Základní výkresová dokumentace, ze které jsou zřejmé uváděné popisné údaje, je doložena v příloze 1
tohoto oznámení.

Základní údaje
Záměr je umístěn v severní části areálu Tesco v Českém Těšíně.
Zastavěná plocha objektu záměru je cca 2413 m2 s půdorysnými rozměry cca 53,86 x 44,80 m. Parkoviště
jsou zahrnuta v parkovacích plochách Tesca, nejsou navrhována nová.

Urbanistické a architektonické řešení
Objekt je dispozičně rozdělen do prostor pro budoucí uživatele s odpovídajícím sociálním a skladovým
zázemím. Z provozního hlediska je dále rozdělen na několik samostatných úseků: jednotlivé vstupní
prostory pro zákazníky, vstupní samostatné prostory pro zaměstnance a prodejní prostor se skladovým
zázemím. Tyto prostory mají nezávislé vstupy, dispozičně jsou uspořádány tak, aby nedocházelo k
negativnímu ovlivňováni samostatných jednotlivých provozů a činností (pohyb zboží, zákazníků,
zaměstnanců, zásobovacích vozidel apod.).
Hlavní vstupy jsou navrženy jako prosklené hliníkové stěny s samostatnými vstupy pro jednotlivé uživatele,
kryty střešními markýzami. Vstupuje se automatickými posuvnými dveřmi do prostoru obchodu. Na
vybraných místech obvodového pláště jsou umístěna firemní loga a reklamní panely. Výška atiky objektu je
7,0 m. Obvodový plášť je tvořen lakovaným profilovaným plechem s pravidelnou strukturou a metalickým
povrchem.
Dispozice vyhovuje požadavkům hygienických předpisů a platných norem a respektuje požadavky na
přístupnost a bezpečnost pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
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Technické řešení
Hala objektu je navržena jako jednopodlažní skeletová prefabrikovaná konstrukce. Svislá konstrukce
skeletu je tvořena železobetonovými sloupy čtvercového průřezu. Sloupy jsou navrženy jako vetknuté do
prefabrikovaných kalichů. Vodorovná konstrukce střechy je navržena ze železobetonových vazníků
uložených na sloupy v příčném směru. Po obvodě haly jsou navržena ztužidla. Nosná konstrukce střechy je
navržena z trapézového plechu, který bude ukládán na vaznice. Spád střechy je vytvořen rozdílnou
výškovou úrovní vazníků, neboli rozdílnou délkou sloupů. Vaznice jsou v šikmé rovině kladeny z vazníku na
vazník. Nosné betonové konstrukce budou doplněny drobnými ocelovými konstrukcemi a zámečnickými
výrobky (přístřešky, podpory vzduchotechnických zařízení, žebříky atd.).
Obvodový plášť je tvořen lakovaným profilovaným plechem s pravidelnou strukturou a metalickým
povrchem, který navazuje na barevně neutrální průběžný železobetonový soklový pás. Vstupní strana
nájemních prostor v průčelí objektu je navržena jako prosklená stěna z hliníkových profilů se samostatnými
vstupy pro zákazníky krytými markýzou. Konstrukce markýzy je z ocelových žárově pozinkovaných profilů.
Výplně otvorů a podlahy interiéru jsou dle účelu místností. Podhledy jsou navrženy v místnostech s trvalým
pobytem lidí a v hygienických místnostech sádrokartonové.

Dopravní napojení, řešení vnějších ploch
Dopravní napojení areálu využívá řešení z první etapy (areál Tesco), v rámci které je připraveno dopravní
napojení, parkoviště, komunikace a zpevněné plochy. Pro tuto etapu byla vydána všechna potřebná
stavební povolení a vodoprávní rozhodnutí a v současné době je v realizaci. V rámci záměru proto nebude
budováno nové dopravní napojení a parkoviště, součástí jsou pouze komunikační plochy související s
vlastním objektem záměru (pohyb zákazníků, zásobování) a související ozeleněné plochy.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení:

v průběhu roku 2007

Předpokládaný termín dokončení:

v průběhu roku 2008

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky:
kraj:

Moravskoslezský

Moravskoslezský kraj
28. října 117
702 18 Ostrava
tel.: 595 622 222

obec:

Město Český Těšín

Město Český Těšín
Náměstí ČSA 1/1
737 01 Český Těšín
tel.: 558 713 100

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí a správních úřadů
stavební povolení:

Městský úřad Český Těšín
odbor výstavby a životního prostředí
Náměstí ČSA 1/1
737 01 Český Těšín
tel.: 558 713 100
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B.II.
ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1. Půda
Půda:

celková plocha dotčených pozemků:

22 236 m2

zastavěná plocha:

cca 2413 m2, z toho:

ZPF (BPEJ):
PUPFL:
v průběhu výstavby

parcely nejsou součástí ZPF, nemají BPEJ
parcely nejsou součástí PUPFL
dočasný zábor není vyžadován

Pozn.: Výčet dotčených parcel je uveden v kapitole B.I.3. Umístění záměru (viz strana 8 tohoto
oznámení).

B.II.2. Voda
Pitná voda:

roční spotřeba:
průměrná denní spotřeba:
maximální denní spotřeba:
maximální hodinová spotřeba:

Qrok = cca 840 m3/rok
Qp = cca 2,4 m3/den (0,03 l/s)
Qmax = cca 0,042 l/s
Qh = cca 0,005 l/s

zdroj:

místní rozvod

v průběhu výstavby:

spotřeba nespecifikována (běžná)

Technologická voda:

bez nároků

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie:

Zemní plyn:

požadovaný příkon:

cca 980 kW

zdroj:

rozvodná síť

v průběhu výstavby:

odběr nespecifikován (běžný)

spotřeba:

cca 106 700 m3/rok

zdroj:

místní středotlaký rozvod

v průběhu výstavby:

bez nároků

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Zákazníci:

celkový počet vozidel:

cca 1000 voz/den (příjezd),
stejný počet odjezdů

druh vozidel:

osobní

dopravní trasa:

ul. Jablunkovská

doba provozu:

denní doba pracovních dní

Pozn.: Počet vozidel je společný pro celý areál Tesco, tj. Retail I + Retail.

Zásobování:

těžká nákladní doprava (kamiony):

cca 5 voz/den (příjezd),
stejný počet odjezdů
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lehká nákladní doprava:

cca 10 voz/den (příjezd),
stejný počet odjezdů

dopravní trasa:

ul. Jablunkovská

doba provozu:

denní doba pracovních dní

Pozn.: Počet vozidel je společný pro celý areál Tesco, tj. Retail I + Retail.

Výstavba:

intenzita dopravy:

variabilní

druh vozidel:

střední a těžká nákladní

B.III.
ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1. Ovzduší
Bodové zdroje:

NOx:
CO:
CxHy:
prach:
SO2:

204,9 kg/rok
34,1 kg/rok
13,7 kg/rok
2,1 kg/rok
1,0 kg/rok

Pozn.: Uvedená emise škodlivin odpovídá celkové roční spotřebě cca 106 700 m3 zemního plynu.

Liniové zdroje:

NOx:
CO:
CxHy:
prach:
SO2:

72,3 g/km.den
20,2 g/km.den
7,5 g/km.den
2,6 g/km.den
0,1 g/km.den

Výstavba:

nespecifikováno (množství nízké)

B.III.2. Odpadní voda
Splaškové vody:

produkce:

cca 840 m3/rok

nakládání:

stávající kanalizační sběrač DN 1400

Pozn.: Odpovídá přibližně množství odebrané pitné vody.

Technologické vody:
Srážkové vody:

nejsou produkovány
celkem:

Q = cca 320,60 l/s

nakládání:

stávající kanalizační sběrač DN 1400

Pozn.: Srážkové vody z parkovišť budou předčištěny v ORL na zbykovou koncentraci NEL méně než
1 mg/l.

Výstavba:

nespecifikováno (množství zanedbatelné)

B.III.3. Odpady
Provoz, údržba:

číslo, název,

07 02 13 Plastový odpad

kategorie, množství, nakládání:

O, jednotky t/rok, znovupoužití
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly
15 01 02 Plastové obaly
15 01 06 Směsné obaly
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15 01 09 Textilní obaly

O, jednotky t/rok, předávání oprávněné
osobě, znovupoužití
Pozn.: S obaly bude přednostně nakládáno v režimu zákona č. 477/2001 Sb., o obalech.

20 03 01 Směsný komunální odpad
20 03 03 Uliční smetky

O, jednotky t/rok, předávání oprávněné
osobě
20 01 21 Zářivky
20 01 33 Baterie a akumulátory

N, desítky kg/rok, předávání oprávněné
osobě
Uvedený výčet je jen orientační. Problematika odpadového hospodářství za provozu
záměru je spolehlivě řešitelná v rámci platné legislativy, tj. v režimu zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpady budou tříděny a shromažďovány dle
jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením,
odcizením nebo únikem. Zneškodňovány budou oprávněnou osobou.
Výstavba:

číslo, název,

kategorie, množství, nakládání:

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika
17 02 Dřevo, sklo a plasty
17 04 Kovy
17 05 Zemina
17 06 Izolační materiály
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady
16 02 Odpady z elektrického
a elektronického zařízení

O, výjimečně N, desítky t/dobu výstavby,
předávání oprávněné osobě
Uvedený výčet je jen orientační. Problematika odpadového hospodářství v době
stavebních a konstrukčních prací je spolehlivě řešitelná v rámci platné legislativy, tj.
v režimu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpady budou tříděny a
shromažďovány dle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před nežádoucím
znehodnocením, odcizením nebo únikem. Zneškodňovány budou oprávněnou
osobou.

B.III.4. Ostatní
Hluk:

doprava na veřejných komunikacích:

nespecifikováno

Pozn.: Hlukové parametry dopravního proudu na veřejných komunikacích nejsou výpočtově určeny
hlukovými emisemi jednotlivých vozidel, ale skladbou a intenzitou dopravního proudu.

kotelna, vzduchotechnika, klimatizace:

do LA = 55 dB/2 m
(nepřetržitě, v noci omezený provoz)

zásobování (manipulace se zbožím):

do LA = 60 dB/2 m
(pouze ve dne, do cca 2 h za den)

v průběhu výstavby:

do 70 dB/5 m

Vibrace:
Záření:

nejsou produkovány
ionizující záření:

zdroje nejsou používány

elektromagnetické záření:

významné zdroje nejsou používány
(pouze běžná komunikační zařízení)

Další fyzikální nebo biologické faktory:

nejsou používány
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B.III.5. Rizika vzniku havárií
Záměr nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů. Záměr nespadá
do režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.
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ČÁST C
(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ)

C.I.
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Dotčené území je umístěno na antropogenně ovlivněné ploše, která je součástí dřívějšího výrobního resp.
dopravního areálu (tzv. brownfield). Nachází se mimo hlavní obytnou zástavbu města.
Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. To prakticky
znamená:
• V dotčeném území se nenachází prvky územního systému ekologické stability, a to ani na lokální,
ani na regionální úrovni.
• V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území ani není dotčené území součástí
žádného zvláště chráněného území. Dotčené území neleží v národním parku nebo chráněné krajinné
oblasti, v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace,
národní přírodní památky nebo přírodní památky.
• Dotčené území není součástí přírodního parku.
• Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000 (nevyskytují se zde evropsky významné lokality ani
ptačí oblasti).
• Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného registrovaného významného krajinného prvku.
Dotčené území je zařazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší.
Vlastním územím neprotéká žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na něm ani žádná
vodní plocha, prameniště či mokřad.
V dotčeném území se nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb.
o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Záměr je umístěn mimo zátopové území Q100. Dotčené území se
nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).
Plocha výstavby záměru se nenachází v území archeologického zájmu.
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost
navrhovaného záměru.
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C.II.
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Ve městě Český Těšín a jeho místních částech žije celkem 26 059 obyvatel1.
Záměr je umístěn v neobydleném a uzavřeném výrobním resp. skladovacím areálu. Nejbližší obytné
objekty se nachází v malém sídlišti čtyřpodlažních domů při ulici Jablunkovské severně od záměru. Nejbližší
objekty (Jablunkovská 1363/4 a 1362/3) jsou ve vzdálenosti cca 60 metrů od prostoru záměru (přes
garáže a cestu), trvale zde žije několik desítek obyvatel.
Údaje o zdravotním stavu obyvatel nebyly pro účely zpracování oznámení zjišťovány.

C.II.2. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Území města Český Těšín je (dle sdělení č. 4 uveřejněném ve věstníku MŽP, částka 3 z března 2007)
zařazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Důvodem pro zařazení do OZKO je
překračování imisních limitů pro tuhé znečišťující látky (PM10) na celém území města.
Nejbližší stanice imisního monitoringu je stanice ČHMÚ č. 1066 Český Těšín, vzdálená od hodnocené
lokality cca 1,4 km. Uvedené hodnoty byly naměřeny v roce 2005:
Tab.: Výsledky imisního monitoringu ČHMÚ, stanice 1066 Český Těšín
Oxid dusičitý Oxid siřičitý
(SO2)
(NO2)
průměrná roční koncentrace (µg.m-3)
hodnota ročního imisního limitu IHr (µg.m-3)

29,4

14,8

Tuhé látky PM10
60,5

40

-

40

maximální naměřená 24hodinové koncentrace (µg.m-3)

98,9

82,2

456,7

datum naměření maxima v daném roce

10.1.

23.1.

9.1.

hodnota 24hodinového imisního limitu IHd (µg.m-3)

-

125

50

maximální naměřená hodinové koncentrace (µg.m-3)

197,0

152,3

661,0

datum naměření maxima v daném roce

10.1.

6.2.

9.1.

200

350

-

hodnota hodinového imisního limitu IHd (µg.m-3)

Z uvedených hodnot je zřejmé, že roční průměrné koncentrace oxidu dusičitého v blízkosti měřící stanice
dosahují úrovně cca 75% imisního limitu (LV = 40 µg.m-3), maximální hodinové koncentrace pak cca 98%
limitu (LV = 200 µg.m-3).
Maximální denní koncentrace oxidu siřičitého v blízkosti měřící stanice dosahují úrovně cca 66% imisního
limitu (LV = 125 µg.m-3), maximální hodinové koncentrace pak cca 44% limitu (LV = 350 µg.m-3).
Roční průměrné koncentrace PM10 v blízkosti měřící stanice dosahují úrovně vyšší než je hodnota imisního
limitu (LV = 40 µg.m-3), nadlimitní úrovně dosahují i maximální hodinové koncentrace (LV = 200 µg.m-3).

1

Zdroj: Český statistický úřad, údaj k 31.12.2004.
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Výsledky měření tedy ukazují, že v Českém Těšíně je přeslimitní zátěž tuhými znečišťujícími látkami, u
plynných škodlivin k překračování imisního limitu nedochází, u škodliviny NO2 se však naměřená hodnota
hodinového maxima k limitní úrovni blíží.

Klima
Z klimatického hlediska zasahuje hodnocené území do mírně teplé klimatické oblasti MT10 (dle Quitta),
kterou je možno stručně charakterizovat následně:
MT 10 - mírně teplé oblasti s dlouhým, mírně suchým a teplým létem, krátkým přechodným obdobím s
mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá s krátkým
trváním sněhové pokrývky.

C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Dotčené území se nachází v poloze mimo obytnou zástavbu nebo jiné hlukově chráněné prostory. Stávající
hluková situace v prostoru záměru je dána zejména hlukem probíhajících stavebních prací (výstavba areálu
Retail I - Tesco), dopravního provozu na silnici I/11 (ul. Jablunkovská) resp. železniční trati. Vzhledem k
nepřítomnosti hlukově chráněného prostoru (obytných staveb a jejich venkovního chráněného prostoru) v
prostoru záměru nejde o problém.
Nejbližší hlukově chráněný prostor (chráněný venkovní prostor staveb) se nachází v sídlišti čtyřpodlažních
panelových domů ve vzdálenosti cca 60 metrů severně od záměru (Jablunkovská 1363/4, Jablunkovská
1362/3). Výsledky měření hluku zde nejsou k dispozici, jde však o poměrně klidový prostor, vzdálenější od
silnice I/11 (ul. Jablunkovské), lze očekávat, že hygienické limity jsou zde splněny.
Hygienické limity pro hluk z provozoven činí LAeq,T = 50/40 dB (den/noc). Tento limit je rozhodující pro hluk
z technologie záměru (vytápění, vzduchotechnika) i pro hluk z provozu na parkovištích záměru. Ostatní
aplikovatelné limity jsou následující: pro hluk z provozu na pozemních komunikacích LAeq,T = 55/45 dB
(den/noc) a pro hluk z provozu na hlavních pozemních komunikacích LAeq,T = 60/50 dB (den/noc).
Vzhledem k historicky vzniklé hlukové zátěži na silnici I/11 (ul. Jablunkovské) lze aplikovat i korekci pro
tzv. starou hlukovou zátěž, limit v takovémto případě činí LAeq,T = 70/60 dB (den/noc).
Další závažné fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit, nebyly zjištěny.

C.II.4. Povrchová a podzemní voda
Povrchová voda
Hydrologicky náleží lokalita do povodí Olše (2-03-03), která je pravostranným přítokem Odry. V detailu
náleží plocha záměru do povodí Šadovského potoka, číslo hydrologického pořadí 2-03-03-043, který je
levostranným přítokem Olše. Šadovský potok protéká ve vzdálenosti 800 m jižně od lokality záměru, tok
Olše se nachází ve vzdálenosti 500 m východně.
Vodní tok Olše je vymezen v kategorii významný dle vyhlášky č. 267/2005 Sb., kterou se mění vyhláška
Ministerstva zemědělství č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob
provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění vyhlášky č. 333/2003 Sb. Olše je
hraničním tokem a tvoří státní hranici s Polskou republikou. Záměr je umístěn mimo zátopové území Q100
řeky Olše.
Dotčené území se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).

Podzemní voda
Podle hydrogeologické rajonizace náleží území Českého Těšína do rajónu č. 153 - Fluviální a glacigenní
sedimenty v povodí Olše (Michlíček E. a kol., 1986).
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Hydrogeologický rajón 153 zabírá úzký pruh podél řeky Olše od Bohumína po Třinec a zahrnuje kvartérní
fluviální sedimenty řeky Olše a jejího levostranného přítoku Stonávky. Fluviální sedimenty jsou tvořeny
štěrky, písky a písčitými štěrky říčních teras a vlastních údolních niv, s mladším krycím souvrstvím
povodňových hlín.
Koeficient filtrace fluviálních písčitých štěrků údolní nivy řeky Olše má průměrnou hodnotu n.10-4 m.s-1.
Mocnost kolektoru dosahuje cca 5,0 m. Kvalita podzemních vod rajónu je ovlivněna zejména koncentrací
těžkého průmyslu.
V území byla v minulosti v prostoru čerpací stanice Benzina zjištěna kontaminace podzemních vod ropnými
látkami. Sanační zásah proběhl v 90. letech 20. století a zahrnoval sanační čerpání podzemní vody s
následnou dekontaminací (Slivková A., 1993).

C.II.5. Půda
Dle územního plánu města Český Těšín patří dotčené území k plochám U-AO, v zóně aktivit obchodu,
výroby a služek. Přípustné funkční využití zahrnuje např. manipulační plochy, nezbytné komunikace a
technickou vybavenost, ochrannou zeleň, zařízení obchodu a služeb, velkoprostorové prodejny, čerpací
stanice PHM. Prostor je součástí dřívějšího, dnes nevyužívaného, výrobního resp. dopravního areálu (tzv.
brownfield).
Všechny pozemky záměru jsou řazeny dle katastru nemovitostí jako ostatní plochy případně zastavěná
plocha a nádvoří. Nejsou součástí zemědělského půdního fondu (ZPF) ani pozemků určených k plnění
funkcí lesa (PUPFL).

C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologické a geologické poměry
Dle geomorfologického členění (Demek J. ed. a kol., 1987) leží lokalita v soustavě Vnějších Západních
Karpat, podsoustavě (oblasti) Západobeskydská podhůří. V detailním členění jde o geomorfologický celek
Podbeskydská pahorkatina, podcelek Těšínská pahorkatina a okrsek Hornožukovská pahorkatina.
Těšínská pahorkatina je členitou pahorkatinou na ploše 158 km2. Střední výška terénu je 322,0 m n.m.,
střední sklon svahů dosahuje 3°18´. Podloží tvoří flyšové pískovce a jílovce slezského příkrovu s vložkami
vápenců a vyvřelinami těšínitů. Předkvartérní horniny jsou překryty glacigenními a glacilakustrinními
sedimenty sálského zalednění a sprašovými pokryvy. Reliéf je erozně denudační hřbetů oddělených sítí
radiálně se rozbíhajících údolí. Na rozvodnicích zachovány zbytky zarovnaných povrchů. Častý je výskyt
průlomových údolí a říčních teras. Území ovlivněno zásahem kontinentálního zalednění. Nejvyšším bodem
je vrch Šachta (427 m n.m.).
V prostoru Českého Těšína vystupují horniny slezské jednotky vnějšího flyše ve vývoji godulském.
Konkrétně jde o horniny těšínsko-hradišťského souvrství křídového stáří.
Těšínsko-hradišťské souvrství je charakterizováno flyšovým střídáním jílovců s pelosiderity a lávek
pískovců. Jílovce jsou tmavošedé až černošedé nebo tmavě hnědošedé, vápnité, břidličné, lupenitě
rozpadavé. Vyskytují se v polohách 2 cm až přes 7 m, nejčastěji několik centimetrů až decimetrů mocných.
Pískovce jsou jemnozrnné vápnité a křemitovápnité. Vystupují v lávkách 0,5 až 25 cm, maximálně několik
decimetrů mocných.
Předkvartérní horniny jsou na lokalitě překryty kvartérními fluviálními uloženinami řeky Olše. V zájmovém
území byly zjištěny fluviální štěrkopísky a písčité štěrky, zčásti zahliněné, náležející terase Olše risského
stáří. Mocnost fluviálních štěrkopísků dosahuje 6,0 až 7,0 m.
Svrchní část geologického profilu je tvořena antropogenními navážkami charakteru písčitých hlín s úlomky
stavebních materiálů. Mocnost navážek dosahuje cca 1,0 m.
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Nerostné suroviny a přírodní zdroje
Celý katastr města Český Těšín leží v chráněném ložiskovém území č. 14400000 Česká část Hornoslezské
pánve, surovinou je černé uhlí a zemní plyn. V prostoru záměru je vymezena výhradní plocha ložiska
č. 3072400 Žukovský hřbet, dosud netěžené výhradní ložisko černého uhlí a zemního plynu.
V místě záměru nejsou registrována poddolovaná území, pozůstatky a vlivy důlní činnosti, v místě není
evidován žádný sesuv a nepředpokládá se výskyt geologických nebo paleontologických památek.

C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy
Fauna a flora
Pozemek, na kterém je záměr umístěn, je součástí dřívějšího výrobního resp. dopravního areálu (tzv.
brownfield). V současné době je z velké části zpevněn, část je používána jako mezideponie navážek ze
stavby sousedního obchodního centra. Keřové a bylinné patro je chudé, typické pro opuštěné plochy a
rumištní stanoviště. Převažují zde odolné ruderální druhy.
V území bylo dne 19.5.2007 provedeno jednorázové biologické šetření. Po okrajích je pozemek lemován
relativně vzrostlou náletovou zelení (Ailanthus altissima, Populus tremula, Betula pendula). Keřové patro je
reprezentováno běžnými druhy - Sambucus nigra, Rubus ideaus - a bylinné patro, mj. - Solidago virgaurea,
Equisetum arvense, Taraxacum officinale, Ranunculus cris, Urtica dioica, Lamium album. Severní část
pozemku (podél garážových stání) je lemována cca 30 ks vzrostlých stromů druhu Ailanthus altissima,
Betula pendula.
Stejně jako flóra je také fauna zájmového území výrazně antropogenně ovlivněna. Lze předpokládat výskyt
drobných bezobratlých zástupců fauny, charakteristických pro městská stanoviště.
Dotčené území nezasahuje do žádného přírodě blízkého nebo přirozeného vegetačního porostu.
Nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu rostlin nebo živočichů (podle zákona č. 114/1992 Sb. resp.
vyhlášky č. 395/1992 Sb.), vzhledem k charakteru území nelze jejich výskyt ani očekávat.

Územní systém ekologické stability
V dotčeném území se nenachází prvky územního systému ekologické stability, a to ani na lokální, ani na
regionální či nadregionální úrovni.

Chráněná území
V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území ani není dotčené území součástí žádného
zvláště chráněného území. Dotčené území neleží v národním parku nebo chráněné krajinné oblasti,
v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní
památky nebo přírodní památky.

C.II.8. Krajina
Dotčené území se nachází v intravilánu města Český Těšín, tj. v urbanizovaném prostoru. Současný stav
krajiny a dotčeného území lze vyhodnotit jako městské prostředí, antropogenně silně ovlivněné (vlastní
plocha záměru je tzv. brownfield). Spíše než krajinné a přírodní hodnoty se zde proto uplatňují urbanistické
a architektonické koncepty.
Z širšího pohledu se město Český Těšín nachází v oblasti Těšínského Slezska ve zvlněné krajině Těšínské
pahorkatiny.
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C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky
Hmotný majetek
V prostoru záměru se nachází pouze pozemky ve vlastnictví investora záměru, určené k výstavbě záměru.
Nenachází se zde žádný jiný nemovitý hmotný majetek.

Architektonické a historické památky
V prostoru záměru a v jeho bezprostředním okolí se nenacházejí žádné nemovité kulturní památky,
podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči a evidované v
Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. V prostoru záměru se rovněž nenachází žádná
drobná solitérní architektura.

Archeologická naleziště
V prostoru záměru se nenachází žádné archeologické naleziště.

C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura
Záměr se nachází ve městě Český Těšín při silnici I/11 (ul. Jablunkovská), která tvoří hlavní komunikační
osu území. Příjezd do prostoru záměru je zajištěn ze silnice I/11 prostřednictvím příjezdové komunikace a
parkovacích ploch stávajícího (ve výstavbě) areálu Retail I - Tesco. Komunikační systém je při zajištění
stavební a provozní údržby vyhovující.
Geometrie komunikační sítě a stávající intenzity dopravy jsou zřejmé z následujícího obrázku a tabulky:
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Obr.: Komunikační systém města Český Těšín, intenzity dopravy na komunikační síti (ŘSD ČR, 2005)

Tab.: Výsledky sčítání dopravy na silnici I/11 v profilu záměru (ŘSD ČR, 2005)
Silnice

Profil

Těžká

Osobní

Motocykly

Celkem

I/11

7-0461

1997

9727

19

11743

V území je dále dostupná hromadná doprava, s ohledem na kontakt s obytnou zástavbou je využívána i
pěší resp. cyklistická doprava.
V území je dostupná veškerá další nezbytná technická infrastruktura.

C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí
Pro území nejsou specifikovány žádné další charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny.
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ČÁST D
(ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)

D.I.
CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD
JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Zdravotní vlivy a rizika
Vlastní provoz záměru neprodukuje ve významné míře (tj. v míře, které by způsobovaly přeslimitní vlivy)
žádné škodliviny (znečištění ovzduší, znečištění vod, hluk, hygienické závady případně jiné faktory), které
by mohly mít přímé zdravotní následky. Z toho vyplývá i přijatelné nízké ovlivnění obyvatel z hlediska
potenciálních zdravotních vlivů nebo rizik.
Obdobně tak i v průběhu realizace záměru nelze očekávat významné negativní ovlivnění obyvatel. Stavební
resp. zemní práce většího rozsahu nebudou prováděny, budou prováděny pouze běžné konstrukční práce a
stavební práce menšího rozsahu.

Sociální a ekonomické důsledky
Nelze očekávat významné sociální nebo ekonomické důsledky provozu nebo výstavby záměru. Záměr
vytváří několik desítek pracovních míst.

Počet dotčených obyvatel
Záměr v míře překračující příslušné limity neovlivňuje žádné obyvatele.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy na kvalitu ovzduší
S ohledem na způsob vytápění a spotřebu paliva a z ní vyplývající poměrně nízkou produkci škodlivin
nepředpokládáme významnější ovlivnění stávající kvality ovzduší v okolí hodnoceného záměru.
Záměrem vyvolaná automobilová doprava, s ohledem na relativně nízkou intenzitu (maximálně 2 nákladní
vozidla za den) také nebude podstatnějším zdrojem emisí. V případě osobní dopravy nepředpokládáme
prakticky žádný nárůst dopravy - objekt budou navštěvovat zákazníci areálu a sousední prodejny TESCO.
Celkově tedy nepředpokládáme prakticky žádné ovlivnění celkové kvality ovzduší v důsledku realizace
záměru.
Záměr nebude zdrojem zápachu.
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Vlivy na klima
S ohledem na dispoziční řešení areálu a stávající konfiguraci terénu vylučujeme, že by hodnocený záměr v
budoucnu ovlivňoval makroklimatické jevy způsobované sluneční radiací nebo jinak ovlivňoval místní
klimatické charakteristiky.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Zdrojem hluku do venkovního prostoru budou u záměru pouze běžná technická zařízení budov, tj.
vytápění, vzduchotechnika případně klimatizace. Půjde o běžné typové výrobky. V nejbližším resp. nejvíce
dotčeném chráněném venkovním prostoru nebo chráněném venkovním prostoru staveb (ul. Jablunkovská
1363/4 a 1362/3) bude dodržen jak denní, tak i noční limit pro hluk z provozoven (LAeq,T = 50/40 dB
den/noc).
Vlivy hluku související dopravy včetně hluku z parkovišť byly vyhodnoceny v rámci hlukové studie pro
předchozí etapu záměru (Hypermarket Český Těšín, hluková studie. Ing. Jaroslav Vrána - AVAP, březen
2006). V této studii byly hodnoceny všechny zdroje dopravního hluku, souvisejícího jak s předchozí etapou
záměru (Retail I - Tesco), tak i s předkládaným záměrem (Retail). Závěry studie jsou takové, že v
nejbližším resp. nejvíce dotčeném chráněném venkovním prostoru nebo chráněném venkovním prostoru
staveb (ul. Jablunkovská 1363/4 a 1362/3) bude prokazatelně dodržen jak denní, tak i noční limit pro hluk
z provozoven (LAeq,T = 50/40 dB den/noc). K těmto závěrům je nutno dodat, že objekt záměru Retail bude
tvořit "bariéru" proti hluku šířenému z parkovišť, dojde tedy k dalšímu snížení očekávaných hladin hluku v
chráněném prostoru.
Požadované limitní hladiny hluku jsou z uvedených důvodů spolehlivě dosažitelné a otázka protihlukové
ochrany není v posuzovaném případě kritická. Obdobně tak hluková problematika v období výstavby je
řešitelná.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.

D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vlivy na odvodnění území
Realizací záměru nedojde k významnému zvýšení zpevněných a zastřešených ploch v území. Pozemek
záměru je z velké části zpevněn již za stávajícího stavu (realizací záměru dojde k nejvýše cca 10 % zvýšení
zpevněných resp. zastřešených ploch) a dojde tak jen k dílčímu zvýšení povrchového odtoku na úkor
vsaku. Toto navýšení (vzhledem charakteru využití území) významným způsobem neovlivní celkový
charakter odvodnění území.
Srážkové vody nebudou volně odtékat, ale budou odvedeny do dešťové kanalizace a následně mimo areál.

Vliv na kvalitu povrchových vod
Nebudou vypouštěny žádné technologické odpadní vody.
Do splaškové kanalizace budou zaústěny odpadní vody ze zdravotechnických zařízení pro zaměstnance
(WC, umývárny, sprchy), do dešťové kanalizace potom neznečištěné srážkové vody ze střech. Kvalita
splaškové vody i neznečištěné dešťové vody ze střech bude odpovídat povoleným limitům kanalizačního
řádu.
Srážkové vody z parkovišť budou předčištěny v ORL na zbytkovou koncentraci NEL méně než 1 mg/l.
Vlivem záměru tedy nelze předpokládat ovlivnění kvality povrchových vod.
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Vlivy na kvalitu podzemní vody
Vliv záměru na kvalitu podzemní vody lze prakticky vyloučit. Nebudou provozovány žádné přímé vpusti do
horninového prostředí. Podzemní voda se v území (dle odborného odhadu) nachází v hloubce cca 5 a více
metrů pod úrovní terénu.
Záměr se nenachází v ochranném pásmu vodních zdrojů.

Ovlivnění hydrogeologických charakteristik
K ovlivnění hydrogeologických charakteristik by mohlo potenciálně dojít zejména v souvislosti se zásahem
do podložních hornin, které v dané oblasti mají funkci kolektoru podzemní vody. Žádná z těchto alternativ
nepřipadá v úvahu, nelze tedy jakékoliv vlivy na hydrogeologické charakteristiky území předpokládat.

D.I.5. Vlivy na půdu
Záměr neklade nároky na zábor zemědělského půdního fondu (ZPF) ani pozemků určených k plnění funkcí
lesa (PUPFL). Zároveň je záměr v souladu s územním plánem města Český Těšín.
Z hlediska ochrany půd proto nevyplývají vzhledem k záměru žádná omezení.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
V souvislosti s realizací záměru nebudou hloubeny podzemní prostory. Původní profil horninového prostředí
na lokalitě je již ovlivněn původní činností - vyrovnání nivelety navážkami, výkopy pro inženýrské sítě, atd.
Stavebními a terénními úpravami nebude prováděn zásah do původního horninového prostředí.
Přírodní zdroje ani zdroje nerostných surovin nebudou záměrem dotčeny. Záměrem nebudou poškozeny
geologické ani paleontologické památky.

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Záměr bude realizován v ekologicky nestabilním území. Šetřením nebyly zjištěny chráněné druhy rostlin a
živočichů (podle vyhlášky č. 395/1992 Sb.) ani potenciální výskyt biotopů zvláště chráněných druhů rostlin
a živočichů. Jejich výskyt není rovněž očekáván v jiném období roku. Nelze tedy předpokládat přímé nebo
zprostředkované ohrožení. Záměrem nebudou nevratně poškozeny přírodě blízké biotopy.
Po skončení stavebních prací a po provedení terénních modelací bude provedena výsadba zeleně. Projekt
předpokládá výsadbu stromové zeleně podél komunikací, místy vhodně doplněnou keřovou zelení.
V území určeném pro výstavbu záměru ani v jeho bezprostředním okolí (potenciálně ovlivněném
výstavbou) se nenachází prvky územního systému ekologické stability. Záměr nekoliduje s významnými
krajinnými prvky, jejichž ochrana je obecně stanovena zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny. Není rovněž dotčen žádný registrovaný významný krajinný prvek.
Záměr nekoliduje s ochrannými podmínkami zvláště chráněných území (národní parky, chráněné krajinné
oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky).
Významně negativní vliv na lokality soustavy Natura byl stanoviskem příslušného Krajského úřadu vyloučen
(viz příloha 2 tohoto oznámení).

D.I.8. Vlivy na krajinu
Krajina v dotčeném území a jeho okolí je dána urbanistickou strukturou města a dřívější činností v
prostoru. Realizace záměru tedy charakter krajiny významně nezmění.
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D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
V prostoru záměru se nenachází žádné stavební objekty, nemovitý hmotný majetek, architektonické a
historické památky nebo archeologická naleziště. Z důvodu jejich absence proto nebudou ovlivněny.

D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Záměr (Retail) bude dopravně obsluhován společně s předchozí etapou záměru (Retail I - Tesco). Dopravní
obsluha pro areál obou záměrů bude činit do cca 1000 osobních vozidel, 5 těžkých nákladních vozidel a 10
lehkých nákladních vozidel za den na příjezdu (a stejný počet odjezdů). U nákladní dopravy je uvažováno,
že jde o 100% cílovou dopravu (tj. bez přítomnosti záměru by se na komunikační síti dotčeného území
nepohybovaly), u osobní dopravy je uvažováno, že cca 50% vozidel představuje cílovou dopravu,
zbývajících 50% se na komunikační síti dotčeného území pohybuje vždy a záměr navštíví při cestě za jiným
cílem. Dále je uvažováno, že rozdělení směrů dopravy na silnici I/11 do dvou směrů je přibližně 50%:50%
(sever:jih).
S uvážením uvedených údajů je podíl cílové dopravy záměru (cca 500 osobních a 15 nákladních vozidel za
den) na celkových intenzitách dopravy na silnici I/11 v profilu zaústění vjezdu do areálu (cca 9727
osobních a 1997 nákladních vozidel za den) je velmi nízký. Nepřekročí cca 5% stávající osobní dopravy a
1% stávající nákladní dopravy. To je málo významná hodnota, odpovídající přirozenému kolísání resp.
růstu silniční dopravy.
S ohledem na skutečnost, že záměr je v souladu s územním plánem, nedochází k nárůstu zbytné dopravy.
Dochází k funkčnímu naplnění území, realizace záměru tak vylučuje v daném prostoru potenciální realizaci
záměrů jiných, avšak obdobných (obchodních apod.) a tedy i dopravními nároky srovnatelných.
Záměr negativně neovlivňuje stávající pěší a cyklistické trasy v území, umožňuje využití hromadné
dopravy.
Stav komunikační sítě požadovaný provoz umožňuje.
Vlivy na jinou infrastrukturu nejsou očekávány, nedochází k rozvoji ani k omezení existující infrastruktury.

D.I.11. Jiné ekologické vlivy
Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané.
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D.II.
ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Rozsah přímých vlivů je prakticky omezen stávajícím rozsahem areálu záměru (Retail I - Tesco a Retail),
nedochází k zasažení širšího území.

D.III.
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny.

D.IV.
OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem,
předpisů a povolovacích rozhodnutí. Nad tento rámec nejsou navržena žádná dodatečná opatření.

D.V.
CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
V průběhu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by
znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a veřejného zdraví.
Dostupné informace jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí dostatečné.
Charakter a umístění záměru nedává předpoklady vzniku významných negativních vlivů na životní prostředí
nebo veřejné zdraví. Stejně tak území, do kterého je záměr umisťován (dřívější výrobního resp. dopravní
areálu, tzv. brownfield) není mimořádně citlivé na antropogenní zásahy. Z těchto důvodů je v závěrech
hodnocení možných vlivů na životní prostředí dostatečný prostor na absorbování případných neurčitostí.
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ČÁST E
(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU)
Záměr je řešen v jedné variantě.

STRANA 27 z 31

RETAIL ČESKÝ TĚŠÍN
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

ČÁST F
(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE)

F.I.
MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE
Situační, dispoziční a konstrukční řešení záměru je dokladováno v přílohové části tohoto oznámení. Tamtéž
je doložena i fotodokumentace a další nezbytné doklady.

F.II.
DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
Nejsou uvedeny.
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ČÁST G
(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU)
Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné a srozumitelné formě údaje o záměru a dále závěry
jednotlivých dílčích okruhů hodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí. Zájemcům o podrobnější
údaje proto doporučujeme prostudování příslušných kapitol oznámení.
Základní údaje, umístění záměru
Ve městě Český Těšín při ulici Jablunkovské je připravována výstavba maloobchodní prodejny různého
sortimentu. Záměr je umístěn v prostoru areálu Tesco (v současné době ve výstavbě), tvoří jeho II. etapu.
Umístění záměru je zřejmé z následujícího obrázku (měřítko 1:25 000, detail 1:10 000):

Umístění záměru je v souladu s územním plánem města Český Těšín.
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Údaje o řešení záměru
Objekt záměru je tvořen jednopodlažní budovou s půdorysnými rozměry cca 54 x 45 m, výšky cca 7 m.
Prostor objektu je rozdělen do prostor pro budoucí uživatele s odpovídajícím sociálním a skladovým
zázemím, prostor prodeje a vstupní prostor pro zákazníky. Hlavní vstupy jsou navrženy jako prosklené
hliníkové stěny s samostatnými vstupy pro jednotlivé uživatele, kryty střešními markýzami. Vstupuje se
automatickými posuvnými dveřmi do prostoru obchodu. Na vybraných místech obvodového pláště jsou
umístěna firemní loga a reklamní panely. Výška atiky objektu je 7,0 m. Obvodový plášť je tvořen
lakovaným profilovaným plechem s pravidelnou strukturou a metalickým povrchem.
Dopravní napojení areálu využívá řešení z první etapy (areál Tesco), v rámci které je připraveno dopravní
napojení, parkoviště, komunikace a zpevněné plochy. V rámci záměru proto nebude budováno nové
dopravní napojení ani nové parkoviště.

Údaje o možných vlivech na životní prostředí
Záměr neklade nároky na zábor zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkcí lesa,
nachází se na ploše, která je součástí dřívějšího výrobního resp. dopravního areálu (tzv. brownfield). Je
umístěn mimo úzký kontakt s obytnou zástavbou, vzdálenost k nejbližším obytným objektům (sídliště
čtyřpodlažních domů na ul. Jablunkovské) je 60 metrů a více.
Záměr neklade významné nároky na spotřebu vody ani ostatních zdrojů (plyn, elektrická energie apod.).
Doprava, obsluhující záměr, je kalkulována společně pro celý areál Tesco a nepřekročí cca 1000 osobních,
5 těžkých nákladních a 10 lehkých nákladních vozidel za den. Záměr není významným zdrojem hluku, emisí
do ovzduší ani zápachu, který by mohl ovlivňovat obyvatelstvo. Území nepodléhá žádné zvláštní ochraně
přírody a krajiny, v areálu se nevyskytuje žádná hodnotná vegetace. Záměr neleží v zátopovém území ani
v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje.
Ve všech sledovaných oblastech (ovzduší, hluk, povrchová a podzemní voda, půda, fauna, flóra,
ekosystémy, krajina případně jiné) jsou proto možné vlivy záměru přijatelně nízké a nepředstavují zdroj
významného negativního ovlivnění okolního území ani obyvatelstva a jejich zdraví.
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ČÁST H
(PŘÍLOHY)

Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem tohoto oznámení.

Seznam příloh:
Příloha 1 Grafické přílohy:
Příloha 1.1 Situace
Příloha 1.2 Majetkoprávní vztahy
Příloha 1.3 Půdorys
Příloha 1.4 Řezy
Příloha 1.5 Pohledy
Příloha 1.6 Fotodokumentace
Příloha 2 Doklady:
- vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územního plánu
- stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.

KONEC HLAVNÍHO TEXTU OZNÁMENÍ
Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na
zpracování oznámení se nachází v jeho úvodní části.
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Přehled zkratek
BaP

benzo(a)pyren

BPEJ

bonitovaná půdně-ekologická jednotka

ČGS

Česká geologická služba

ČOV

čistírna odpadních vod

EIA

posouzení vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment)

EVL

evropsky významná lokalita

CHOPAV

chráněná oblast přirozené akumulace vod

k.ú.

katastrální území

MŽP

Ministerstvo životního prostřdí

n.m.

nad mořem

NEL

nepolární extrahovatelné látky ("ropné látky")

N

kategorie odpadu nebezpečný

NRBK

nadregionální biokoridor

NV

Nařízení vlády

LBC

lokální biocentrum

LBK

lokální biokoridor

O

kategorie odpadu ostatní

ORL

odlučovač ropných látek

OZKO

oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší

PP

přírodní památka

PR

přírodní rezervace

PUPFL

pozemky určené k plnění funkcí lesa

ŘSD ČR

Ředitelství silnic a dálnic České republiky

s.r.o.

společnost s ručením omezeným

TKO

tuhý komunální odpad

ÚSES

územní systém ekologické stability

ZPF

zemědělský půdní fond
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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
RETAIL ČESKÝ TĚŠÍN
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb. Slouží jako základní podklad pro
provedení zjišťovacího řízení podle § 7 zákona.
Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona.
Oznamovatelem záměru je firma Domint, a.s.
Zpracování oznámení proběhlo v květnu až červnu 2007. Pro zpracování byly použity podklady poskytnuté
oznamovatelem, dílčí doplňující informace vyžádané zpracovatelem oznámení při vlastním zpracování
a údaje získané během vlastních průzkumů lokality.
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ČÁST A
(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)

A.1. Obchodní firma
Třinec Property Development, a.s.

A.2. IČ
27214541

A.3. Sídlo
Bílkova 855/19
110 00 Praha 1, Staré město

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Ing. Michael Beier
jednatel
BENEPRO,s.r.o
Jablunkovská 851/40
PSČ 737 01 Český Těšín
kancelář:
tel./fax :
e-mail:

558 769 556
558 769 555/ 558 769 554
info@benepro.cz
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ČÁST B
(ÚDAJE O ZÁMĚRU)

B.I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1. Název a zařazení záměru
Název záměru:

Retail Český Těšín.
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona
č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb., je následující1:
kategorie:

II

bod:

10.15

název:

Záměry podle této přílohy, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li
tyto limitní hodnoty v příloze uvedeny; stavby, činnosti a technologie neuvedené
v předchozích bodech této přílohy nebo nedosahující parametrů předchozích
bodů této přílohy, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného
podle zvláštního právního předpisu mohou samostatně nebo ve spojení s jinými
významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

sloupec:

B

Dle §4 uvedeného zákona patří pod odstavec (1) písmeno b) a podléhá posuzování podle zákona, pokud se
tak stanoví ve zjišťovacím řízení.
Příslušným úřadem je Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru

1

zastavěná plocha:

cca 2413 m2

počet parkovacích stání:

0 (záměr využívá parkoviště areálu Tesco (v současné době ve výstavbě),
které má kapacitu dimenzovanou i pro Retail)

Původní zařazení, ke kterému je vztaženo nedosažení příslušné limitní hodnoty, je toto:
kategorie:
bod:
název:

sloupec:

II
10.6
Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m2
zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu
pro celou stavbu
B
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B.I.3. Umístění záměru
Záměr je umístěn následovně:
kraj:
okres:
obec:
katastrální území:
pozemky:
vlastník pozemků:

Moravskoslezský
Karviná
Město Český Těšín
Český Těšín
1852/2, 1855/2, 1863/12
Třinec Property Development, a.s., Bílkova 855/19, 110 00 Praha 1

Prostor a okolí záměru v katastrálním území Český Těšín jsou pro účely zpracování tohoto oznámení
nazývány tzv. dotčeným územím.
Záměr je umisťován do areálu Tesco (v době zpracování tohoto oznámení ve výstavbě) při ul.
Jablunkovské v Českém Těšíně. Poloha záměru v rámci celého areálu Tesco je zřejmá z následujícího
obrázku:
Obr.: Umístění záměru (měřítko 1:25 000, detail 1:10 000)

Z hlediska územního plánu města Český Těšín se záměr nachází na území U-AO, v zóně aktivit obchodu,
výroby a služek. Přípustné funkční využití zahrnuje např. manipulační plochy, nezbytné komunikace a
technickou vybavenost, ochrannou zeleň, zařízení obchodu a služeb, velkoprostorové prodejny, čerpací
stanice PHM. Tomuto určení záměr odpovídá.
Vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územně plánovací dokumentace je dokladováno
v příloze 2 tohoto oznámení.
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B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Charakterem záměru je novostavba prodejny s nájemními jednotkami různého sortimentu včetně napojení
na inženýrské sítě.
Záměr je umístěn v prostoru areálu Tesco (v době zpracování tohoto oznámení ve výstavbě), tvoří jeho
II. etapu. Návrh odpovídá využití pro občanskou vybavenost komerčního typu dle územního plánu města
Český Těšín.
Areál Tesco ve své I. etapě prošel zjišťovacím řízením dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí. V tomto zjišťovacím řízení bylo uvažováno i se spolupůsobícími vlivy připravované
II. etapy (tj. předkládaného záměru Retail). Z tohoto důvodu proto nedochází ke kumulaci vlivů nad rámec
již zjištěných skutečností. Záměr zároveň dotváří areál Tesco do cílové podoby, ani z tohoto důvodu tedy
nebude dále docházet ke kumulaci vlivů.
V bezprostředním okolí se dále nenachází žádné aktivity, které by mohly vést ke kumulaci případných
negativních vlivů.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Záměr je navržen za účelem zajištění obchodních ploch.
Umístění záměru je vázáno na koncepční řešení území a dostupné pozemky. Není navrženo ve více
variantách.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Základní výkresová dokumentace, ze které jsou zřejmé uváděné popisné údaje, je doložena v příloze 1
tohoto oznámení.

Základní údaje
Záměr je umístěn v severní části areálu Tesco v Českém Těšíně.
Zastavěná plocha objektu záměru je cca 2413 m2 s půdorysnými rozměry cca 53,86 x 44,80 m. Parkoviště
jsou zahrnuta v parkovacích plochách Tesca, nejsou navrhována nová.

Urbanistické a architektonické řešení
Objekt je dispozičně rozdělen do prostor pro budoucí uživatele s odpovídajícím sociálním a skladovým
zázemím. Z provozního hlediska je dále rozdělen na několik samostatných úseků: jednotlivé vstupní
prostory pro zákazníky, vstupní samostatné prostory pro zaměstnance a prodejní prostor se skladovým
zázemím. Tyto prostory mají nezávislé vstupy, dispozičně jsou uspořádány tak, aby nedocházelo k
negativnímu ovlivňováni samostatných jednotlivých provozů a činností (pohyb zboží, zákazníků,
zaměstnanců, zásobovacích vozidel apod.).
Hlavní vstupy jsou navrženy jako prosklené hliníkové stěny s samostatnými vstupy pro jednotlivé uživatele,
kryty střešními markýzami. Vstupuje se automatickými posuvnými dveřmi do prostoru obchodu. Na
vybraných místech obvodového pláště jsou umístěna firemní loga a reklamní panely. Výška atiky objektu je
7,0 m. Obvodový plášť je tvořen lakovaným profilovaným plechem s pravidelnou strukturou a metalickým
povrchem.
Dispozice vyhovuje požadavkům hygienických předpisů a platných norem a respektuje požadavky na
přístupnost a bezpečnost pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
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Technické řešení
Hala objektu je navržena jako jednopodlažní skeletová prefabrikovaná konstrukce. Svislá konstrukce
skeletu je tvořena železobetonovými sloupy čtvercového průřezu. Sloupy jsou navrženy jako vetknuté do
prefabrikovaných kalichů. Vodorovná konstrukce střechy je navržena ze železobetonových vazníků
uložených na sloupy v příčném směru. Po obvodě haly jsou navržena ztužidla. Nosná konstrukce střechy je
navržena z trapézového plechu, který bude ukládán na vaznice. Spád střechy je vytvořen rozdílnou
výškovou úrovní vazníků, neboli rozdílnou délkou sloupů. Vaznice jsou v šikmé rovině kladeny z vazníku na
vazník. Nosné betonové konstrukce budou doplněny drobnými ocelovými konstrukcemi a zámečnickými
výrobky (přístřešky, podpory vzduchotechnických zařízení, žebříky atd.).
Obvodový plášť je tvořen lakovaným profilovaným plechem s pravidelnou strukturou a metalickým
povrchem, který navazuje na barevně neutrální průběžný železobetonový soklový pás. Vstupní strana
nájemních prostor v průčelí objektu je navržena jako prosklená stěna z hliníkových profilů se samostatnými
vstupy pro zákazníky krytými markýzou. Konstrukce markýzy je z ocelových žárově pozinkovaných profilů.
Výplně otvorů a podlahy interiéru jsou dle účelu místností. Podhledy jsou navrženy v místnostech s trvalým
pobytem lidí a v hygienických místnostech sádrokartonové.

Dopravní napojení, řešení vnějších ploch
Dopravní napojení areálu využívá řešení z první etapy (areál Tesco), v rámci které je připraveno dopravní
napojení, parkoviště, komunikace a zpevněné plochy. Pro tuto etapu byla vydána všechna potřebná
stavební povolení a vodoprávní rozhodnutí a v současné době je v realizaci. V rámci záměru proto nebude
budováno nové dopravní napojení a parkoviště, součástí jsou pouze komunikační plochy související s
vlastním objektem záměru (pohyb zákazníků, zásobování) a související ozeleněné plochy.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení:

v průběhu roku 2007

Předpokládaný termín dokončení:

v průběhu roku 2008

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky:
kraj:

Moravskoslezský

Moravskoslezský kraj
28. října 117
702 18 Ostrava
tel.: 595 622 222

obec:

Město Český Těšín

Město Český Těšín
Náměstí ČSA 1/1
737 01 Český Těšín
tel.: 558 713 100

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí a správních úřadů
stavební povolení:

Městský úřad Český Těšín
odbor výstavby a životního prostředí
Náměstí ČSA 1/1
737 01 Český Těšín
tel.: 558 713 100
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B.II.
ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1. Půda
Půda:

celková plocha dotčených pozemků:

22 236 m2

zastavěná plocha:

cca 2413 m2, z toho:

ZPF (BPEJ):
PUPFL:
v průběhu výstavby

parcely nejsou součástí ZPF, nemají BPEJ
parcely nejsou součástí PUPFL
dočasný zábor není vyžadován

Pozn.: Výčet dotčených parcel je uveden v kapitole B.I.3. Umístění záměru (viz strana 8 tohoto
oznámení).

B.II.2. Voda
Pitná voda:

roční spotřeba:
průměrná denní spotřeba:
maximální denní spotřeba:
maximální hodinová spotřeba:

Qrok = cca 840 m3/rok
Qp = cca 2,4 m3/den (0,03 l/s)
Qmax = cca 0,042 l/s
Qh = cca 0,005 l/s

zdroj:

místní rozvod

v průběhu výstavby:

spotřeba nespecifikována (běžná)

Technologická voda:

bez nároků

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie:

Zemní plyn:

požadovaný příkon:

cca 980 kW

zdroj:

rozvodná síť

v průběhu výstavby:

odběr nespecifikován (běžný)

spotřeba:

cca 106 700 m3/rok

zdroj:

místní středotlaký rozvod

v průběhu výstavby:

bez nároků

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Zákazníci:

celkový počet vozidel:

cca 1000 voz/den (příjezd),
stejný počet odjezdů

druh vozidel:

osobní

dopravní trasa:

ul. Jablunkovská

doba provozu:

denní doba pracovních dní

Pozn.: Počet vozidel je společný pro celý areál Tesco, tj. Retail I + Retail.

Zásobování:

těžká nákladní doprava (kamiony):

cca 5 voz/den (příjezd),
stejný počet odjezdů
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lehká nákladní doprava:

cca 10 voz/den (příjezd),
stejný počet odjezdů

dopravní trasa:

ul. Jablunkovská

doba provozu:

denní doba pracovních dní

Pozn.: Počet vozidel je společný pro celý areál Tesco, tj. Retail I + Retail.

Výstavba:

intenzita dopravy:

variabilní

druh vozidel:

střední a těžká nákladní

B.III.
ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1. Ovzduší
Bodové zdroje:

NOx:
CO:
CxHy:
prach:
SO2:

204,9 kg/rok
34,1 kg/rok
13,7 kg/rok
2,1 kg/rok
1,0 kg/rok

Pozn.: Uvedená emise škodlivin odpovídá celkové roční spotřebě cca 106 700 m3 zemního plynu.

Liniové zdroje:

NOx:
CO:
CxHy:
prach:
SO2:

72,3 g/km.den
20,2 g/km.den
7,5 g/km.den
2,6 g/km.den
0,1 g/km.den

Výstavba:

nespecifikováno (množství nízké)

B.III.2. Odpadní voda
Splaškové vody:

produkce:

cca 840 m3/rok

nakládání:

stávající kanalizační sběrač DN 1400

Pozn.: Odpovídá přibližně množství odebrané pitné vody.

Technologické vody:
Srážkové vody:

nejsou produkovány
celkem:

Q = cca 320,60 l/s

nakládání:

stávající kanalizační sběrač DN 1400

Pozn.: Srážkové vody z parkovišť budou předčištěny v ORL na zbykovou koncentraci NEL méně než
1 mg/l.

Výstavba:

nespecifikováno (množství zanedbatelné)

B.III.3. Odpady
Provoz, údržba:

číslo, název,

07 02 13 Plastový odpad

kategorie, množství, nakládání:

O, jednotky t/rok, znovupoužití
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly
15 01 02 Plastové obaly
15 01 06 Směsné obaly
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15 01 09 Textilní obaly

O, jednotky t/rok, předávání oprávněné
osobě, znovupoužití
Pozn.: S obaly bude přednostně nakládáno v režimu zákona č. 477/2001 Sb., o obalech.

20 03 01 Směsný komunální odpad
20 03 03 Uliční smetky

O, jednotky t/rok, předávání oprávněné
osobě
20 01 21 Zářivky
20 01 33 Baterie a akumulátory

N, desítky kg/rok, předávání oprávněné
osobě
Uvedený výčet je jen orientační. Problematika odpadového hospodářství za provozu
záměru je spolehlivě řešitelná v rámci platné legislativy, tj. v režimu zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpady budou tříděny a shromažďovány dle
jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením,
odcizením nebo únikem. Zneškodňovány budou oprávněnou osobou.
Výstavba:

číslo, název,

kategorie, množství, nakládání:

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika
17 02 Dřevo, sklo a plasty
17 04 Kovy
17 05 Zemina
17 06 Izolační materiály
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady
16 02 Odpady z elektrického
a elektronického zařízení

O, výjimečně N, desítky t/dobu výstavby,
předávání oprávněné osobě
Uvedený výčet je jen orientační. Problematika odpadového hospodářství v době
stavebních a konstrukčních prací je spolehlivě řešitelná v rámci platné legislativy, tj.
v režimu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpady budou tříděny a
shromažďovány dle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před nežádoucím
znehodnocením, odcizením nebo únikem. Zneškodňovány budou oprávněnou
osobou.

B.III.4. Ostatní
Hluk:

doprava na veřejných komunikacích:

nespecifikováno

Pozn.: Hlukové parametry dopravního proudu na veřejných komunikacích nejsou výpočtově určeny
hlukovými emisemi jednotlivých vozidel, ale skladbou a intenzitou dopravního proudu.

kotelna, vzduchotechnika, klimatizace:

do LA = 55 dB/2 m
(nepřetržitě, v noci omezený provoz)

zásobování (manipulace se zbožím):

do LA = 60 dB/2 m
(pouze ve dne, do cca 2 h za den)

v průběhu výstavby:

do 70 dB/5 m

Vibrace:
Záření:

nejsou produkovány
ionizující záření:

zdroje nejsou používány

elektromagnetické záření:

významné zdroje nejsou používány
(pouze běžná komunikační zařízení)

Další fyzikální nebo biologické faktory:

nejsou používány
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B.III.5. Rizika vzniku havárií
Záměr nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů. Záměr nespadá
do režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.
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ČÁST C
(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ)

C.I.
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Dotčené území je umístěno na antropogenně ovlivněné ploše, která je součástí dřívějšího výrobního resp.
dopravního areálu (tzv. brownfield). Nachází se mimo hlavní obytnou zástavbu města.
Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. To prakticky
znamená:
• V dotčeném území se nenachází prvky územního systému ekologické stability, a to ani na lokální,
ani na regionální úrovni.
• V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území ani není dotčené území součástí
žádného zvláště chráněného území. Dotčené území neleží v národním parku nebo chráněné krajinné
oblasti, v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace,
národní přírodní památky nebo přírodní památky.
• Dotčené území není součástí přírodního parku.
• Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000 (nevyskytují se zde evropsky významné lokality ani
ptačí oblasti).
• Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného registrovaného významného krajinného prvku.
Dotčené území je zařazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší.
Vlastním územím neprotéká žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na něm ani žádná
vodní plocha, prameniště či mokřad.
V dotčeném území se nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb.
o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Záměr je umístěn mimo zátopové území Q100. Dotčené území se
nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).
Plocha výstavby záměru se nenachází v území archeologického zájmu.
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost
navrhovaného záměru.
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C.II.
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Ve městě Český Těšín a jeho místních částech žije celkem 26 059 obyvatel1.
Záměr je umístěn v neobydleném a uzavřeném výrobním resp. skladovacím areálu. Nejbližší obytné
objekty se nachází v malém sídlišti čtyřpodlažních domů při ulici Jablunkovské severně od záměru. Nejbližší
objekty (Jablunkovská 1363/4 a 1362/3) jsou ve vzdálenosti cca 60 metrů od prostoru záměru (přes
garáže a cestu), trvale zde žije několik desítek obyvatel.
Údaje o zdravotním stavu obyvatel nebyly pro účely zpracování oznámení zjišťovány.

C.II.2. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Území města Český Těšín je (dle sdělení č. 4 uveřejněném ve věstníku MŽP, částka 3 z března 2007)
zařazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Důvodem pro zařazení do OZKO je
překračování imisních limitů pro tuhé znečišťující látky (PM10) na celém území města.
Nejbližší stanice imisního monitoringu je stanice ČHMÚ č. 1066 Český Těšín, vzdálená od hodnocené
lokality cca 1,4 km. Uvedené hodnoty byly naměřeny v roce 2005:
Tab.: Výsledky imisního monitoringu ČHMÚ, stanice 1066 Český Těšín
Oxid dusičitý Oxid siřičitý
(SO2)
(NO2)
průměrná roční koncentrace (µg.m-3)
hodnota ročního imisního limitu IHr (µg.m-3)

29,4

14,8

Tuhé látky PM10
60,5

40

-

40

maximální naměřená 24hodinové koncentrace (µg.m-3)

98,9

82,2

456,7

datum naměření maxima v daném roce

10.1.

23.1.

9.1.

hodnota 24hodinového imisního limitu IHd (µg.m-3)

-

125

50

maximální naměřená hodinové koncentrace (µg.m-3)

197,0

152,3

661,0

datum naměření maxima v daném roce

10.1.

6.2.

9.1.

200

350

-

hodnota hodinového imisního limitu IHd (µg.m-3)

Z uvedených hodnot je zřejmé, že roční průměrné koncentrace oxidu dusičitého v blízkosti měřící stanice
dosahují úrovně cca 75% imisního limitu (LV = 40 µg.m-3), maximální hodinové koncentrace pak cca 98%
limitu (LV = 200 µg.m-3).
Maximální denní koncentrace oxidu siřičitého v blízkosti měřící stanice dosahují úrovně cca 66% imisního
limitu (LV = 125 µg.m-3), maximální hodinové koncentrace pak cca 44% limitu (LV = 350 µg.m-3).
Roční průměrné koncentrace PM10 v blízkosti měřící stanice dosahují úrovně vyšší než je hodnota imisního
limitu (LV = 40 µg.m-3), nadlimitní úrovně dosahují i maximální hodinové koncentrace (LV = 200 µg.m-3).

1

Zdroj: Český statistický úřad, údaj k 31.12.2004.
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Výsledky měření tedy ukazují, že v Českém Těšíně je přeslimitní zátěž tuhými znečišťujícími látkami, u
plynných škodlivin k překračování imisního limitu nedochází, u škodliviny NO2 se však naměřená hodnota
hodinového maxima k limitní úrovni blíží.

Klima
Z klimatického hlediska zasahuje hodnocené území do mírně teplé klimatické oblasti MT10 (dle Quitta),
kterou je možno stručně charakterizovat následně:
MT 10 - mírně teplé oblasti s dlouhým, mírně suchým a teplým létem, krátkým přechodným obdobím s
mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá s krátkým
trváním sněhové pokrývky.

C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Dotčené území se nachází v poloze mimo obytnou zástavbu nebo jiné hlukově chráněné prostory. Stávající
hluková situace v prostoru záměru je dána zejména hlukem probíhajících stavebních prací (výstavba areálu
Retail I - Tesco), dopravního provozu na silnici I/11 (ul. Jablunkovská) resp. železniční trati. Vzhledem k
nepřítomnosti hlukově chráněného prostoru (obytných staveb a jejich venkovního chráněného prostoru) v
prostoru záměru nejde o problém.
Nejbližší hlukově chráněný prostor (chráněný venkovní prostor staveb) se nachází v sídlišti čtyřpodlažních
panelových domů ve vzdálenosti cca 60 metrů severně od záměru (Jablunkovská 1363/4, Jablunkovská
1362/3). Výsledky měření hluku zde nejsou k dispozici, jde však o poměrně klidový prostor, vzdálenější od
silnice I/11 (ul. Jablunkovské), lze očekávat, že hygienické limity jsou zde splněny.
Hygienické limity pro hluk z provozoven činí LAeq,T = 50/40 dB (den/noc). Tento limit je rozhodující pro hluk
z technologie záměru (vytápění, vzduchotechnika) i pro hluk z provozu na parkovištích záměru. Ostatní
aplikovatelné limity jsou následující: pro hluk z provozu na pozemních komunikacích LAeq,T = 55/45 dB
(den/noc) a pro hluk z provozu na hlavních pozemních komunikacích LAeq,T = 60/50 dB (den/noc).
Vzhledem k historicky vzniklé hlukové zátěži na silnici I/11 (ul. Jablunkovské) lze aplikovat i korekci pro
tzv. starou hlukovou zátěž, limit v takovémto případě činí LAeq,T = 70/60 dB (den/noc).
Další závažné fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit, nebyly zjištěny.

C.II.4. Povrchová a podzemní voda
Povrchová voda
Hydrologicky náleží lokalita do povodí Olše (2-03-03), která je pravostranným přítokem Odry. V detailu
náleží plocha záměru do povodí Šadovského potoka, číslo hydrologického pořadí 2-03-03-043, který je
levostranným přítokem Olše. Šadovský potok protéká ve vzdálenosti 800 m jižně od lokality záměru, tok
Olše se nachází ve vzdálenosti 500 m východně.
Vodní tok Olše je vymezen v kategorii významný dle vyhlášky č. 267/2005 Sb., kterou se mění vyhláška
Ministerstva zemědělství č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob
provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění vyhlášky č. 333/2003 Sb. Olše je
hraničním tokem a tvoří státní hranici s Polskou republikou. Záměr je umístěn mimo zátopové území Q100
řeky Olše.
Dotčené území se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).

Podzemní voda
Podle hydrogeologické rajonizace náleží území Českého Těšína do rajónu č. 153 - Fluviální a glacigenní
sedimenty v povodí Olše (Michlíček E. a kol., 1986).
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Hydrogeologický rajón 153 zabírá úzký pruh podél řeky Olše od Bohumína po Třinec a zahrnuje kvartérní
fluviální sedimenty řeky Olše a jejího levostranného přítoku Stonávky. Fluviální sedimenty jsou tvořeny
štěrky, písky a písčitými štěrky říčních teras a vlastních údolních niv, s mladším krycím souvrstvím
povodňových hlín.
Koeficient filtrace fluviálních písčitých štěrků údolní nivy řeky Olše má průměrnou hodnotu n.10-4 m.s-1.
Mocnost kolektoru dosahuje cca 5,0 m. Kvalita podzemních vod rajónu je ovlivněna zejména koncentrací
těžkého průmyslu.
V území byla v minulosti v prostoru čerpací stanice Benzina zjištěna kontaminace podzemních vod ropnými
látkami. Sanační zásah proběhl v 90. letech 20. století a zahrnoval sanační čerpání podzemní vody s
následnou dekontaminací (Slivková A., 1993).

C.II.5. Půda
Dle územního plánu města Český Těšín patří dotčené území k plochám U-AO, v zóně aktivit obchodu,
výroby a služek. Přípustné funkční využití zahrnuje např. manipulační plochy, nezbytné komunikace a
technickou vybavenost, ochrannou zeleň, zařízení obchodu a služeb, velkoprostorové prodejny, čerpací
stanice PHM. Prostor je součástí dřívějšího, dnes nevyužívaného, výrobního resp. dopravního areálu (tzv.
brownfield).
Všechny pozemky záměru jsou řazeny dle katastru nemovitostí jako ostatní plochy případně zastavěná
plocha a nádvoří. Nejsou součástí zemědělského půdního fondu (ZPF) ani pozemků určených k plnění
funkcí lesa (PUPFL).

C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologické a geologické poměry
Dle geomorfologického členění (Demek J. ed. a kol., 1987) leží lokalita v soustavě Vnějších Západních
Karpat, podsoustavě (oblasti) Západobeskydská podhůří. V detailním členění jde o geomorfologický celek
Podbeskydská pahorkatina, podcelek Těšínská pahorkatina a okrsek Hornožukovská pahorkatina.
Těšínská pahorkatina je členitou pahorkatinou na ploše 158 km2. Střední výška terénu je 322,0 m n.m.,
střední sklon svahů dosahuje 3°18´. Podloží tvoří flyšové pískovce a jílovce slezského příkrovu s vložkami
vápenců a vyvřelinami těšínitů. Předkvartérní horniny jsou překryty glacigenními a glacilakustrinními
sedimenty sálského zalednění a sprašovými pokryvy. Reliéf je erozně denudační hřbetů oddělených sítí
radiálně se rozbíhajících údolí. Na rozvodnicích zachovány zbytky zarovnaných povrchů. Častý je výskyt
průlomových údolí a říčních teras. Území ovlivněno zásahem kontinentálního zalednění. Nejvyšším bodem
je vrch Šachta (427 m n.m.).
V prostoru Českého Těšína vystupují horniny slezské jednotky vnějšího flyše ve vývoji godulském.
Konkrétně jde o horniny těšínsko-hradišťského souvrství křídového stáří.
Těšínsko-hradišťské souvrství je charakterizováno flyšovým střídáním jílovců s pelosiderity a lávek
pískovců. Jílovce jsou tmavošedé až černošedé nebo tmavě hnědošedé, vápnité, břidličné, lupenitě
rozpadavé. Vyskytují se v polohách 2 cm až přes 7 m, nejčastěji několik centimetrů až decimetrů mocných.
Pískovce jsou jemnozrnné vápnité a křemitovápnité. Vystupují v lávkách 0,5 až 25 cm, maximálně několik
decimetrů mocných.
Předkvartérní horniny jsou na lokalitě překryty kvartérními fluviálními uloženinami řeky Olše. V zájmovém
území byly zjištěny fluviální štěrkopísky a písčité štěrky, zčásti zahliněné, náležející terase Olše risského
stáří. Mocnost fluviálních štěrkopísků dosahuje 6,0 až 7,0 m.
Svrchní část geologického profilu je tvořena antropogenními navážkami charakteru písčitých hlín s úlomky
stavebních materiálů. Mocnost navážek dosahuje cca 1,0 m.
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Nerostné suroviny a přírodní zdroje
Celý katastr města Český Těšín leží v chráněném ložiskovém území č. 14400000 Česká část Hornoslezské
pánve, surovinou je černé uhlí a zemní plyn. V prostoru záměru je vymezena výhradní plocha ložiska
č. 3072400 Žukovský hřbet, dosud netěžené výhradní ložisko černého uhlí a zemního plynu.
V místě záměru nejsou registrována poddolovaná území, pozůstatky a vlivy důlní činnosti, v místě není
evidován žádný sesuv a nepředpokládá se výskyt geologických nebo paleontologických památek.

C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy
Fauna a flora
Pozemek, na kterém je záměr umístěn, je součástí dřívějšího výrobního resp. dopravního areálu (tzv.
brownfield). V současné době je z velké části zpevněn, část je používána jako mezideponie navážek ze
stavby sousedního obchodního centra. Keřové a bylinné patro je chudé, typické pro opuštěné plochy a
rumištní stanoviště. Převažují zde odolné ruderální druhy.
V území bylo dne 19.5.2007 provedeno jednorázové biologické šetření. Po okrajích je pozemek lemován
relativně vzrostlou náletovou zelení (Ailanthus altissima, Populus tremula, Betula pendula). Keřové patro je
reprezentováno běžnými druhy - Sambucus nigra, Rubus ideaus - a bylinné patro, mj. - Solidago virgaurea,
Equisetum arvense, Taraxacum officinale, Ranunculus cris, Urtica dioica, Lamium album. Severní část
pozemku (podél garážových stání) je lemována cca 30 ks vzrostlých stromů druhu Ailanthus altissima,
Betula pendula.
Stejně jako flóra je také fauna zájmového území výrazně antropogenně ovlivněna. Lze předpokládat výskyt
drobných bezobratlých zástupců fauny, charakteristických pro městská stanoviště.
Dotčené území nezasahuje do žádného přírodě blízkého nebo přirozeného vegetačního porostu.
Nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu rostlin nebo živočichů (podle zákona č. 114/1992 Sb. resp.
vyhlášky č. 395/1992 Sb.), vzhledem k charakteru území nelze jejich výskyt ani očekávat.

Územní systém ekologické stability
V dotčeném území se nenachází prvky územního systému ekologické stability, a to ani na lokální, ani na
regionální či nadregionální úrovni.

Chráněná území
V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území ani není dotčené území součástí žádného
zvláště chráněného území. Dotčené území neleží v národním parku nebo chráněné krajinné oblasti,
v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní
památky nebo přírodní památky.

C.II.8. Krajina
Dotčené území se nachází v intravilánu města Český Těšín, tj. v urbanizovaném prostoru. Současný stav
krajiny a dotčeného území lze vyhodnotit jako městské prostředí, antropogenně silně ovlivněné (vlastní
plocha záměru je tzv. brownfield). Spíše než krajinné a přírodní hodnoty se zde proto uplatňují urbanistické
a architektonické koncepty.
Z širšího pohledu se město Český Těšín nachází v oblasti Těšínského Slezska ve zvlněné krajině Těšínské
pahorkatiny.
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C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky
Hmotný majetek
V prostoru záměru se nachází pouze pozemky ve vlastnictví investora záměru, určené k výstavbě záměru.
Nenachází se zde žádný jiný nemovitý hmotný majetek.

Architektonické a historické památky
V prostoru záměru a v jeho bezprostředním okolí se nenacházejí žádné nemovité kulturní památky,
podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči a evidované v
Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. V prostoru záměru se rovněž nenachází žádná
drobná solitérní architektura.

Archeologická naleziště
V prostoru záměru se nenachází žádné archeologické naleziště.

C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura
Záměr se nachází ve městě Český Těšín při silnici I/11 (ul. Jablunkovská), která tvoří hlavní komunikační
osu území. Příjezd do prostoru záměru je zajištěn ze silnice I/11 prostřednictvím příjezdové komunikace a
parkovacích ploch stávajícího (ve výstavbě) areálu Retail I - Tesco. Komunikační systém je při zajištění
stavební a provozní údržby vyhovující.
Geometrie komunikační sítě a stávající intenzity dopravy jsou zřejmé z následujícího obrázku a tabulky:
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Obr.: Komunikační systém města Český Těšín, intenzity dopravy na komunikační síti (ŘSD ČR, 2005)

Tab.: Výsledky sčítání dopravy na silnici I/11 v profilu záměru (ŘSD ČR, 2005)
Silnice

Profil

Těžká

Osobní

Motocykly

Celkem

I/11

7-0461

1997

9727

19

11743

V území je dále dostupná hromadná doprava, s ohledem na kontakt s obytnou zástavbou je využívána i
pěší resp. cyklistická doprava.
V území je dostupná veškerá další nezbytná technická infrastruktura.

C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí
Pro území nejsou specifikovány žádné další charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny.
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ČÁST D
(ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)

D.I.
CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD
JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Zdravotní vlivy a rizika
Vlastní provoz záměru neprodukuje ve významné míře (tj. v míře, které by způsobovaly přeslimitní vlivy)
žádné škodliviny (znečištění ovzduší, znečištění vod, hluk, hygienické závady případně jiné faktory), které
by mohly mít přímé zdravotní následky. Z toho vyplývá i přijatelné nízké ovlivnění obyvatel z hlediska
potenciálních zdravotních vlivů nebo rizik.
Obdobně tak i v průběhu realizace záměru nelze očekávat významné negativní ovlivnění obyvatel. Stavební
resp. zemní práce většího rozsahu nebudou prováděny, budou prováděny pouze běžné konstrukční práce a
stavební práce menšího rozsahu.

Sociální a ekonomické důsledky
Nelze očekávat významné sociální nebo ekonomické důsledky provozu nebo výstavby záměru. Záměr
vytváří několik desítek pracovních míst.

Počet dotčených obyvatel
Záměr v míře překračující příslušné limity neovlivňuje žádné obyvatele.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy na kvalitu ovzduší
S ohledem na způsob vytápění a spotřebu paliva a z ní vyplývající poměrně nízkou produkci škodlivin
nepředpokládáme významnější ovlivnění stávající kvality ovzduší v okolí hodnoceného záměru.
Záměrem vyvolaná automobilová doprava, s ohledem na relativně nízkou intenzitu (maximálně 2 nákladní
vozidla za den) také nebude podstatnějším zdrojem emisí. V případě osobní dopravy nepředpokládáme
prakticky žádný nárůst dopravy - objekt budou navštěvovat zákazníci areálu a sousední prodejny TESCO.
Celkově tedy nepředpokládáme prakticky žádné ovlivnění celkové kvality ovzduší v důsledku realizace
záměru.
Záměr nebude zdrojem zápachu.
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Vlivy na klima
S ohledem na dispoziční řešení areálu a stávající konfiguraci terénu vylučujeme, že by hodnocený záměr v
budoucnu ovlivňoval makroklimatické jevy způsobované sluneční radiací nebo jinak ovlivňoval místní
klimatické charakteristiky.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Zdrojem hluku do venkovního prostoru budou u záměru pouze běžná technická zařízení budov, tj.
vytápění, vzduchotechnika případně klimatizace. Půjde o běžné typové výrobky. V nejbližším resp. nejvíce
dotčeném chráněném venkovním prostoru nebo chráněném venkovním prostoru staveb (ul. Jablunkovská
1363/4 a 1362/3) bude dodržen jak denní, tak i noční limit pro hluk z provozoven (LAeq,T = 50/40 dB
den/noc).
Vlivy hluku související dopravy včetně hluku z parkovišť byly vyhodnoceny v rámci hlukové studie pro
předchozí etapu záměru (Hypermarket Český Těšín, hluková studie. Ing. Jaroslav Vrána - AVAP, březen
2006). V této studii byly hodnoceny všechny zdroje dopravního hluku, souvisejícího jak s předchozí etapou
záměru (Retail I - Tesco), tak i s předkládaným záměrem (Retail). Závěry studie jsou takové, že v
nejbližším resp. nejvíce dotčeném chráněném venkovním prostoru nebo chráněném venkovním prostoru
staveb (ul. Jablunkovská 1363/4 a 1362/3) bude prokazatelně dodržen jak denní, tak i noční limit pro hluk
z provozoven (LAeq,T = 50/40 dB den/noc). K těmto závěrům je nutno dodat, že objekt záměru Retail bude
tvořit "bariéru" proti hluku šířenému z parkovišť, dojde tedy k dalšímu snížení očekávaných hladin hluku v
chráněném prostoru.
Požadované limitní hladiny hluku jsou z uvedených důvodů spolehlivě dosažitelné a otázka protihlukové
ochrany není v posuzovaném případě kritická. Obdobně tak hluková problematika v období výstavby je
řešitelná.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.

D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vlivy na odvodnění území
Realizací záměru nedojde k významnému zvýšení zpevněných a zastřešených ploch v území. Pozemek
záměru je z velké části zpevněn již za stávajícího stavu (realizací záměru dojde k nejvýše cca 10 % zvýšení
zpevněných resp. zastřešených ploch) a dojde tak jen k dílčímu zvýšení povrchového odtoku na úkor
vsaku. Toto navýšení (vzhledem charakteru využití území) významným způsobem neovlivní celkový
charakter odvodnění území.
Srážkové vody nebudou volně odtékat, ale budou odvedeny do dešťové kanalizace a následně mimo areál.

Vliv na kvalitu povrchových vod
Nebudou vypouštěny žádné technologické odpadní vody.
Do splaškové kanalizace budou zaústěny odpadní vody ze zdravotechnických zařízení pro zaměstnance
(WC, umývárny, sprchy), do dešťové kanalizace potom neznečištěné srážkové vody ze střech. Kvalita
splaškové vody i neznečištěné dešťové vody ze střech bude odpovídat povoleným limitům kanalizačního
řádu.
Srážkové vody z parkovišť budou předčištěny v ORL na zbytkovou koncentraci NEL méně než 1 mg/l.
Vlivem záměru tedy nelze předpokládat ovlivnění kvality povrchových vod.
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Vlivy na kvalitu podzemní vody
Vliv záměru na kvalitu podzemní vody lze prakticky vyloučit. Nebudou provozovány žádné přímé vpusti do
horninového prostředí. Podzemní voda se v území (dle odborného odhadu) nachází v hloubce cca 5 a více
metrů pod úrovní terénu.
Záměr se nenachází v ochranném pásmu vodních zdrojů.

Ovlivnění hydrogeologických charakteristik
K ovlivnění hydrogeologických charakteristik by mohlo potenciálně dojít zejména v souvislosti se zásahem
do podložních hornin, které v dané oblasti mají funkci kolektoru podzemní vody. Žádná z těchto alternativ
nepřipadá v úvahu, nelze tedy jakékoliv vlivy na hydrogeologické charakteristiky území předpokládat.

D.I.5. Vlivy na půdu
Záměr neklade nároky na zábor zemědělského půdního fondu (ZPF) ani pozemků určených k plnění funkcí
lesa (PUPFL). Zároveň je záměr v souladu s územním plánem města Český Těšín.
Z hlediska ochrany půd proto nevyplývají vzhledem k záměru žádná omezení.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
V souvislosti s realizací záměru nebudou hloubeny podzemní prostory. Původní profil horninového prostředí
na lokalitě je již ovlivněn původní činností - vyrovnání nivelety navážkami, výkopy pro inženýrské sítě, atd.
Stavebními a terénními úpravami nebude prováděn zásah do původního horninového prostředí.
Přírodní zdroje ani zdroje nerostných surovin nebudou záměrem dotčeny. Záměrem nebudou poškozeny
geologické ani paleontologické památky.

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Záměr bude realizován v ekologicky nestabilním území. Šetřením nebyly zjištěny chráněné druhy rostlin a
živočichů (podle vyhlášky č. 395/1992 Sb.) ani potenciální výskyt biotopů zvláště chráněných druhů rostlin
a živočichů. Jejich výskyt není rovněž očekáván v jiném období roku. Nelze tedy předpokládat přímé nebo
zprostředkované ohrožení. Záměrem nebudou nevratně poškozeny přírodě blízké biotopy.
Po skončení stavebních prací a po provedení terénních modelací bude provedena výsadba zeleně. Projekt
předpokládá výsadbu stromové zeleně podél komunikací, místy vhodně doplněnou keřovou zelení.
V území určeném pro výstavbu záměru ani v jeho bezprostředním okolí (potenciálně ovlivněném
výstavbou) se nenachází prvky územního systému ekologické stability. Záměr nekoliduje s významnými
krajinnými prvky, jejichž ochrana je obecně stanovena zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny. Není rovněž dotčen žádný registrovaný významný krajinný prvek.
Záměr nekoliduje s ochrannými podmínkami zvláště chráněných území (národní parky, chráněné krajinné
oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky).
Významně negativní vliv na lokality soustavy Natura byl stanoviskem příslušného Krajského úřadu vyloučen
(viz příloha 2 tohoto oznámení).

D.I.8. Vlivy na krajinu
Krajina v dotčeném území a jeho okolí je dána urbanistickou strukturou města a dřívější činností v
prostoru. Realizace záměru tedy charakter krajiny významně nezmění.
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D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
V prostoru záměru se nenachází žádné stavební objekty, nemovitý hmotný majetek, architektonické a
historické památky nebo archeologická naleziště. Z důvodu jejich absence proto nebudou ovlivněny.

D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Záměr (Retail) bude dopravně obsluhován společně s předchozí etapou záměru (Retail I - Tesco). Dopravní
obsluha pro areál obou záměrů bude činit do cca 1000 osobních vozidel, 5 těžkých nákladních vozidel a 10
lehkých nákladních vozidel za den na příjezdu (a stejný počet odjezdů). U nákladní dopravy je uvažováno,
že jde o 100% cílovou dopravu (tj. bez přítomnosti záměru by se na komunikační síti dotčeného území
nepohybovaly), u osobní dopravy je uvažováno, že cca 50% vozidel představuje cílovou dopravu,
zbývajících 50% se na komunikační síti dotčeného území pohybuje vždy a záměr navštíví při cestě za jiným
cílem. Dále je uvažováno, že rozdělení směrů dopravy na silnici I/11 do dvou směrů je přibližně 50%:50%
(sever:jih).
S uvážením uvedených údajů je podíl cílové dopravy záměru (cca 500 osobních a 15 nákladních vozidel za
den) na celkových intenzitách dopravy na silnici I/11 v profilu zaústění vjezdu do areálu (cca 9727
osobních a 1997 nákladních vozidel za den) je velmi nízký. Nepřekročí cca 5% stávající osobní dopravy a
1% stávající nákladní dopravy. To je málo významná hodnota, odpovídající přirozenému kolísání resp.
růstu silniční dopravy.
S ohledem na skutečnost, že záměr je v souladu s územním plánem, nedochází k nárůstu zbytné dopravy.
Dochází k funkčnímu naplnění území, realizace záměru tak vylučuje v daném prostoru potenciální realizaci
záměrů jiných, avšak obdobných (obchodních apod.) a tedy i dopravními nároky srovnatelných.
Záměr negativně neovlivňuje stávající pěší a cyklistické trasy v území, umožňuje využití hromadné
dopravy.
Stav komunikační sítě požadovaný provoz umožňuje.
Vlivy na jinou infrastrukturu nejsou očekávány, nedochází k rozvoji ani k omezení existující infrastruktury.

D.I.11. Jiné ekologické vlivy
Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané.
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D.II.
ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Rozsah přímých vlivů je prakticky omezen stávajícím rozsahem areálu záměru (Retail I - Tesco a Retail),
nedochází k zasažení širšího území.

D.III.
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny.

D.IV.
OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem,
předpisů a povolovacích rozhodnutí. Nad tento rámec nejsou navržena žádná dodatečná opatření.

D.V.
CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
V průběhu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by
znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a veřejného zdraví.
Dostupné informace jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí dostatečné.
Charakter a umístění záměru nedává předpoklady vzniku významných negativních vlivů na životní prostředí
nebo veřejné zdraví. Stejně tak území, do kterého je záměr umisťován (dřívější výrobního resp. dopravní
areálu, tzv. brownfield) není mimořádně citlivé na antropogenní zásahy. Z těchto důvodů je v závěrech
hodnocení možných vlivů na životní prostředí dostatečný prostor na absorbování případných neurčitostí.
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ČÁST E
(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU)
Záměr je řešen v jedné variantě.
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ČÁST F
(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE)

F.I.
MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE
Situační, dispoziční a konstrukční řešení záměru je dokladováno v přílohové části tohoto oznámení. Tamtéž
je doložena i fotodokumentace a další nezbytné doklady.

F.II.
DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
Nejsou uvedeny.
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ČÁST G
(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU)
Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné a srozumitelné formě údaje o záměru a dále závěry
jednotlivých dílčích okruhů hodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí. Zájemcům o podrobnější
údaje proto doporučujeme prostudování příslušných kapitol oznámení.
Základní údaje, umístění záměru
Ve městě Český Těšín při ulici Jablunkovské je připravována výstavba maloobchodní prodejny různého
sortimentu. Záměr je umístěn v prostoru areálu Tesco (v současné době ve výstavbě), tvoří jeho II. etapu.
Umístění záměru je zřejmé z následujícího obrázku (měřítko 1:25 000, detail 1:10 000):

Umístění záměru je v souladu s územním plánem města Český Těšín.
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Údaje o řešení záměru
Objekt záměru je tvořen jednopodlažní budovou s půdorysnými rozměry cca 54 x 45 m, výšky cca 7 m.
Prostor objektu je rozdělen do prostor pro budoucí uživatele s odpovídajícím sociálním a skladovým
zázemím, prostor prodeje a vstupní prostor pro zákazníky. Hlavní vstupy jsou navrženy jako prosklené
hliníkové stěny s samostatnými vstupy pro jednotlivé uživatele, kryty střešními markýzami. Vstupuje se
automatickými posuvnými dveřmi do prostoru obchodu. Na vybraných místech obvodového pláště jsou
umístěna firemní loga a reklamní panely. Výška atiky objektu je 7,0 m. Obvodový plášť je tvořen
lakovaným profilovaným plechem s pravidelnou strukturou a metalickým povrchem.
Dopravní napojení areálu využívá řešení z první etapy (areál Tesco), v rámci které je připraveno dopravní
napojení, parkoviště, komunikace a zpevněné plochy. V rámci záměru proto nebude budováno nové
dopravní napojení ani nové parkoviště.

Údaje o možných vlivech na životní prostředí
Záměr neklade nároky na zábor zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkcí lesa,
nachází se na ploše, která je součástí dřívějšího výrobního resp. dopravního areálu (tzv. brownfield). Je
umístěn mimo úzký kontakt s obytnou zástavbou, vzdálenost k nejbližším obytným objektům (sídliště
čtyřpodlažních domů na ul. Jablunkovské) je 60 metrů a více.
Záměr neklade významné nároky na spotřebu vody ani ostatních zdrojů (plyn, elektrická energie apod.).
Doprava, obsluhující záměr, je kalkulována společně pro celý areál Tesco a nepřekročí cca 1000 osobních,
5 těžkých nákladních a 10 lehkých nákladních vozidel za den. Záměr není významným zdrojem hluku, emisí
do ovzduší ani zápachu, který by mohl ovlivňovat obyvatelstvo. Území nepodléhá žádné zvláštní ochraně
přírody a krajiny, v areálu se nevyskytuje žádná hodnotná vegetace. Záměr neleží v zátopovém území ani
v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje.
Ve všech sledovaných oblastech (ovzduší, hluk, povrchová a podzemní voda, půda, fauna, flóra,
ekosystémy, krajina případně jiné) jsou proto možné vlivy záměru přijatelně nízké a nepředstavují zdroj
významného negativního ovlivnění okolního území ani obyvatelstva a jejich zdraví.
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ČÁST H
(PŘÍLOHY)

Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem tohoto oznámení.

Seznam příloh:
Příloha 1 Grafické přílohy:
Příloha 1.1 Situace
Příloha 1.2 Majetkoprávní vztahy
Příloha 1.3 Půdorys
Příloha 1.4 Řezy
Příloha 1.5 Pohledy
Příloha 1.6 Fotodokumentace
Příloha 2 Doklady:
- vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územního plánu
- stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.

KONEC HLAVNÍHO TEXTU OZNÁMENÍ
Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na
zpracování oznámení se nachází v jeho úvodní části.
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Přehled zkratek
BaP

benzo(a)pyren

BPEJ

bonitovaná půdně-ekologická jednotka

ČGS

Česká geologická služba

ČOV

čistírna odpadních vod

EIA

posouzení vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment)

EVL

evropsky významná lokalita

CHOPAV

chráněná oblast přirozené akumulace vod

k.ú.

katastrální území

MŽP

Ministerstvo životního prostřdí

n.m.

nad mořem

NEL

nepolární extrahovatelné látky ("ropné látky")

N

kategorie odpadu nebezpečný

NRBK

nadregionální biokoridor

NV

Nařízení vlády

LBC

lokální biocentrum

LBK

lokální biokoridor

O

kategorie odpadu ostatní

ORL

odlučovač ropných látek

OZKO

oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší

PP

přírodní památka

PR

přírodní rezervace

PUPFL

pozemky určené k plnění funkcí lesa

ŘSD ČR

Ředitelství silnic a dálnic České republiky

s.r.o.

společnost s ručením omezeným

TKO

tuhý komunální odpad

ÚSES

územní systém ekologické stability

ZPF

zemědělský půdní fond
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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
RETAIL ČESKÝ TĚŠÍN
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb. Slouží jako základní podklad pro
provedení zjišťovacího řízení podle § 7 zákona.
Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona.
Oznamovatelem záměru je firma Domint, a.s.
Zpracování oznámení proběhlo v květnu až červnu 2007. Pro zpracování byly použity podklady poskytnuté
oznamovatelem, dílčí doplňující informace vyžádané zpracovatelem oznámení při vlastním zpracování
a údaje získané během vlastních průzkumů lokality.
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ČÁST A
(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)

A.1. Obchodní firma
Třinec Property Development, a.s.

A.2. IČ
27214541

A.3. Sídlo
Bílkova 855/19
110 00 Praha 1, Staré město

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Ing. Michael Beier
jednatel
BENEPRO,s.r.o
Jablunkovská 851/40
PSČ 737 01 Český Těšín
kancelář:
tel./fax :
e-mail:

558 769 556
558 769 555/ 558 769 554
info@benepro.cz
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ČÁST B
(ÚDAJE O ZÁMĚRU)

B.I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1. Název a zařazení záměru
Název záměru:

Retail Český Těšín.
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona
č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb., je následující1:
kategorie:

II

bod:

10.15

název:

Záměry podle této přílohy, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li
tyto limitní hodnoty v příloze uvedeny; stavby, činnosti a technologie neuvedené
v předchozích bodech této přílohy nebo nedosahující parametrů předchozích
bodů této přílohy, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného
podle zvláštního právního předpisu mohou samostatně nebo ve spojení s jinými
významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

sloupec:

B

Dle §4 uvedeného zákona patří pod odstavec (1) písmeno b) a podléhá posuzování podle zákona, pokud se
tak stanoví ve zjišťovacím řízení.
Příslušným úřadem je Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru

1

zastavěná plocha:

cca 2413 m2

počet parkovacích stání:

0 (záměr využívá parkoviště areálu Tesco (v současné době ve výstavbě),
které má kapacitu dimenzovanou i pro Retail)

Původní zařazení, ke kterému je vztaženo nedosažení příslušné limitní hodnoty, je toto:
kategorie:
bod:
název:

sloupec:

II
10.6
Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m2
zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu
pro celou stavbu
B
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B.I.3. Umístění záměru
Záměr je umístěn následovně:
kraj:
okres:
obec:
katastrální území:
pozemky:
vlastník pozemků:

Moravskoslezský
Karviná
Město Český Těšín
Český Těšín
1852/2, 1855/2, 1863/12
Třinec Property Development, a.s., Bílkova 855/19, 110 00 Praha 1

Prostor a okolí záměru v katastrálním území Český Těšín jsou pro účely zpracování tohoto oznámení
nazývány tzv. dotčeným územím.
Záměr je umisťován do areálu Tesco (v době zpracování tohoto oznámení ve výstavbě) při ul.
Jablunkovské v Českém Těšíně. Poloha záměru v rámci celého areálu Tesco je zřejmá z následujícího
obrázku:
Obr.: Umístění záměru (měřítko 1:25 000, detail 1:10 000)

Z hlediska územního plánu města Český Těšín se záměr nachází na území U-AO, v zóně aktivit obchodu,
výroby a služek. Přípustné funkční využití zahrnuje např. manipulační plochy, nezbytné komunikace a
technickou vybavenost, ochrannou zeleň, zařízení obchodu a služeb, velkoprostorové prodejny, čerpací
stanice PHM. Tomuto určení záměr odpovídá.
Vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územně plánovací dokumentace je dokladováno
v příloze 2 tohoto oznámení.
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B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Charakterem záměru je novostavba prodejny s nájemními jednotkami různého sortimentu včetně napojení
na inženýrské sítě.
Záměr je umístěn v prostoru areálu Tesco (v době zpracování tohoto oznámení ve výstavbě), tvoří jeho
II. etapu. Návrh odpovídá využití pro občanskou vybavenost komerčního typu dle územního plánu města
Český Těšín.
Areál Tesco ve své I. etapě prošel zjišťovacím řízením dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí. V tomto zjišťovacím řízení bylo uvažováno i se spolupůsobícími vlivy připravované
II. etapy (tj. předkládaného záměru Retail). Z tohoto důvodu proto nedochází ke kumulaci vlivů nad rámec
již zjištěných skutečností. Záměr zároveň dotváří areál Tesco do cílové podoby, ani z tohoto důvodu tedy
nebude dále docházet ke kumulaci vlivů.
V bezprostředním okolí se dále nenachází žádné aktivity, které by mohly vést ke kumulaci případných
negativních vlivů.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Záměr je navržen za účelem zajištění obchodních ploch.
Umístění záměru je vázáno na koncepční řešení území a dostupné pozemky. Není navrženo ve více
variantách.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Základní výkresová dokumentace, ze které jsou zřejmé uváděné popisné údaje, je doložena v příloze 1
tohoto oznámení.

Základní údaje
Záměr je umístěn v severní části areálu Tesco v Českém Těšíně.
Zastavěná plocha objektu záměru je cca 2413 m2 s půdorysnými rozměry cca 53,86 x 44,80 m. Parkoviště
jsou zahrnuta v parkovacích plochách Tesca, nejsou navrhována nová.

Urbanistické a architektonické řešení
Objekt je dispozičně rozdělen do prostor pro budoucí uživatele s odpovídajícím sociálním a skladovým
zázemím. Z provozního hlediska je dále rozdělen na několik samostatných úseků: jednotlivé vstupní
prostory pro zákazníky, vstupní samostatné prostory pro zaměstnance a prodejní prostor se skladovým
zázemím. Tyto prostory mají nezávislé vstupy, dispozičně jsou uspořádány tak, aby nedocházelo k
negativnímu ovlivňováni samostatných jednotlivých provozů a činností (pohyb zboží, zákazníků,
zaměstnanců, zásobovacích vozidel apod.).
Hlavní vstupy jsou navrženy jako prosklené hliníkové stěny s samostatnými vstupy pro jednotlivé uživatele,
kryty střešními markýzami. Vstupuje se automatickými posuvnými dveřmi do prostoru obchodu. Na
vybraných místech obvodového pláště jsou umístěna firemní loga a reklamní panely. Výška atiky objektu je
7,0 m. Obvodový plášť je tvořen lakovaným profilovaným plechem s pravidelnou strukturou a metalickým
povrchem.
Dispozice vyhovuje požadavkům hygienických předpisů a platných norem a respektuje požadavky na
přístupnost a bezpečnost pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
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Technické řešení
Hala objektu je navržena jako jednopodlažní skeletová prefabrikovaná konstrukce. Svislá konstrukce
skeletu je tvořena železobetonovými sloupy čtvercového průřezu. Sloupy jsou navrženy jako vetknuté do
prefabrikovaných kalichů. Vodorovná konstrukce střechy je navržena ze železobetonových vazníků
uložených na sloupy v příčném směru. Po obvodě haly jsou navržena ztužidla. Nosná konstrukce střechy je
navržena z trapézového plechu, který bude ukládán na vaznice. Spád střechy je vytvořen rozdílnou
výškovou úrovní vazníků, neboli rozdílnou délkou sloupů. Vaznice jsou v šikmé rovině kladeny z vazníku na
vazník. Nosné betonové konstrukce budou doplněny drobnými ocelovými konstrukcemi a zámečnickými
výrobky (přístřešky, podpory vzduchotechnických zařízení, žebříky atd.).
Obvodový plášť je tvořen lakovaným profilovaným plechem s pravidelnou strukturou a metalickým
povrchem, který navazuje na barevně neutrální průběžný železobetonový soklový pás. Vstupní strana
nájemních prostor v průčelí objektu je navržena jako prosklená stěna z hliníkových profilů se samostatnými
vstupy pro zákazníky krytými markýzou. Konstrukce markýzy je z ocelových žárově pozinkovaných profilů.
Výplně otvorů a podlahy interiéru jsou dle účelu místností. Podhledy jsou navrženy v místnostech s trvalým
pobytem lidí a v hygienických místnostech sádrokartonové.

Dopravní napojení, řešení vnějších ploch
Dopravní napojení areálu využívá řešení z první etapy (areál Tesco), v rámci které je připraveno dopravní
napojení, parkoviště, komunikace a zpevněné plochy. Pro tuto etapu byla vydána všechna potřebná
stavební povolení a vodoprávní rozhodnutí a v současné době je v realizaci. V rámci záměru proto nebude
budováno nové dopravní napojení a parkoviště, součástí jsou pouze komunikační plochy související s
vlastním objektem záměru (pohyb zákazníků, zásobování) a související ozeleněné plochy.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení:

v průběhu roku 2007

Předpokládaný termín dokončení:

v průběhu roku 2008

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky:
kraj:

Moravskoslezský

Moravskoslezský kraj
28. října 117
702 18 Ostrava
tel.: 595 622 222

obec:

Město Český Těšín

Město Český Těšín
Náměstí ČSA 1/1
737 01 Český Těšín
tel.: 558 713 100

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí a správních úřadů
stavební povolení:

Městský úřad Český Těšín
odbor výstavby a životního prostředí
Náměstí ČSA 1/1
737 01 Český Těšín
tel.: 558 713 100
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B.II.
ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1. Půda
Půda:

celková plocha dotčených pozemků:

22 236 m2

zastavěná plocha:

cca 2413 m2, z toho:

ZPF (BPEJ):
PUPFL:
v průběhu výstavby

parcely nejsou součástí ZPF, nemají BPEJ
parcely nejsou součástí PUPFL
dočasný zábor není vyžadován

Pozn.: Výčet dotčených parcel je uveden v kapitole B.I.3. Umístění záměru (viz strana 8 tohoto
oznámení).

B.II.2. Voda
Pitná voda:

roční spotřeba:
průměrná denní spotřeba:
maximální denní spotřeba:
maximální hodinová spotřeba:

Qrok = cca 840 m3/rok
Qp = cca 2,4 m3/den (0,03 l/s)
Qmax = cca 0,042 l/s
Qh = cca 0,005 l/s

zdroj:

místní rozvod

v průběhu výstavby:

spotřeba nespecifikována (běžná)

Technologická voda:

bez nároků

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie:

Zemní plyn:

požadovaný příkon:

cca 980 kW

zdroj:

rozvodná síť

v průběhu výstavby:

odběr nespecifikován (běžný)

spotřeba:

cca 106 700 m3/rok

zdroj:

místní středotlaký rozvod

v průběhu výstavby:

bez nároků

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Zákazníci:

celkový počet vozidel:

cca 1000 voz/den (příjezd),
stejný počet odjezdů

druh vozidel:

osobní

dopravní trasa:

ul. Jablunkovská

doba provozu:

denní doba pracovních dní

Pozn.: Počet vozidel je společný pro celý areál Tesco, tj. Retail I + Retail.

Zásobování:

těžká nákladní doprava (kamiony):

cca 5 voz/den (příjezd),
stejný počet odjezdů
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lehká nákladní doprava:

cca 10 voz/den (příjezd),
stejný počet odjezdů

dopravní trasa:

ul. Jablunkovská

doba provozu:

denní doba pracovních dní

Pozn.: Počet vozidel je společný pro celý areál Tesco, tj. Retail I + Retail.

Výstavba:

intenzita dopravy:

variabilní

druh vozidel:

střední a těžká nákladní

B.III.
ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1. Ovzduší
Bodové zdroje:

NOx:
CO:
CxHy:
prach:
SO2:

204,9 kg/rok
34,1 kg/rok
13,7 kg/rok
2,1 kg/rok
1,0 kg/rok

Pozn.: Uvedená emise škodlivin odpovídá celkové roční spotřebě cca 106 700 m3 zemního plynu.

Liniové zdroje:

NOx:
CO:
CxHy:
prach:
SO2:

72,3 g/km.den
20,2 g/km.den
7,5 g/km.den
2,6 g/km.den
0,1 g/km.den

Výstavba:

nespecifikováno (množství nízké)

B.III.2. Odpadní voda
Splaškové vody:

produkce:

cca 840 m3/rok

nakládání:

stávající kanalizační sběrač DN 1400

Pozn.: Odpovídá přibližně množství odebrané pitné vody.

Technologické vody:
Srážkové vody:

nejsou produkovány
celkem:

Q = cca 320,60 l/s

nakládání:

stávající kanalizační sběrač DN 1400

Pozn.: Srážkové vody z parkovišť budou předčištěny v ORL na zbykovou koncentraci NEL méně než
1 mg/l.

Výstavba:

nespecifikováno (množství zanedbatelné)

B.III.3. Odpady
Provoz, údržba:

číslo, název,

07 02 13 Plastový odpad

kategorie, množství, nakládání:

O, jednotky t/rok, znovupoužití
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly
15 01 02 Plastové obaly
15 01 06 Směsné obaly

STRANA 12 z 31

RETAIL ČESKÝ TĚŠÍN
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

15 01 09 Textilní obaly

O, jednotky t/rok, předávání oprávněné
osobě, znovupoužití
Pozn.: S obaly bude přednostně nakládáno v režimu zákona č. 477/2001 Sb., o obalech.

20 03 01 Směsný komunální odpad
20 03 03 Uliční smetky

O, jednotky t/rok, předávání oprávněné
osobě
20 01 21 Zářivky
20 01 33 Baterie a akumulátory

N, desítky kg/rok, předávání oprávněné
osobě
Uvedený výčet je jen orientační. Problematika odpadového hospodářství za provozu
záměru je spolehlivě řešitelná v rámci platné legislativy, tj. v režimu zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpady budou tříděny a shromažďovány dle
jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením,
odcizením nebo únikem. Zneškodňovány budou oprávněnou osobou.
Výstavba:

číslo, název,

kategorie, množství, nakládání:

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika
17 02 Dřevo, sklo a plasty
17 04 Kovy
17 05 Zemina
17 06 Izolační materiály
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady
16 02 Odpady z elektrického
a elektronického zařízení

O, výjimečně N, desítky t/dobu výstavby,
předávání oprávněné osobě
Uvedený výčet je jen orientační. Problematika odpadového hospodářství v době
stavebních a konstrukčních prací je spolehlivě řešitelná v rámci platné legislativy, tj.
v režimu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpady budou tříděny a
shromažďovány dle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před nežádoucím
znehodnocením, odcizením nebo únikem. Zneškodňovány budou oprávněnou
osobou.

B.III.4. Ostatní
Hluk:

doprava na veřejných komunikacích:

nespecifikováno

Pozn.: Hlukové parametry dopravního proudu na veřejných komunikacích nejsou výpočtově určeny
hlukovými emisemi jednotlivých vozidel, ale skladbou a intenzitou dopravního proudu.

kotelna, vzduchotechnika, klimatizace:

do LA = 55 dB/2 m
(nepřetržitě, v noci omezený provoz)

zásobování (manipulace se zbožím):

do LA = 60 dB/2 m
(pouze ve dne, do cca 2 h za den)

v průběhu výstavby:

do 70 dB/5 m

Vibrace:
Záření:

nejsou produkovány
ionizující záření:

zdroje nejsou používány

elektromagnetické záření:

významné zdroje nejsou používány
(pouze běžná komunikační zařízení)

Další fyzikální nebo biologické faktory:

nejsou používány
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B.III.5. Rizika vzniku havárií
Záměr nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů. Záměr nespadá
do režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.
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ČÁST C
(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ)

C.I.
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Dotčené území je umístěno na antropogenně ovlivněné ploše, která je součástí dřívějšího výrobního resp.
dopravního areálu (tzv. brownfield). Nachází se mimo hlavní obytnou zástavbu města.
Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. To prakticky
znamená:
• V dotčeném území se nenachází prvky územního systému ekologické stability, a to ani na lokální,
ani na regionální úrovni.
• V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území ani není dotčené území součástí
žádného zvláště chráněného území. Dotčené území neleží v národním parku nebo chráněné krajinné
oblasti, v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace,
národní přírodní památky nebo přírodní památky.
• Dotčené území není součástí přírodního parku.
• Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000 (nevyskytují se zde evropsky významné lokality ani
ptačí oblasti).
• Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného registrovaného významného krajinného prvku.
Dotčené území je zařazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší.
Vlastním územím neprotéká žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na něm ani žádná
vodní plocha, prameniště či mokřad.
V dotčeném území se nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb.
o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Záměr je umístěn mimo zátopové území Q100. Dotčené území se
nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).
Plocha výstavby záměru se nenachází v území archeologického zájmu.
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost
navrhovaného záměru.
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C.II.
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Ve městě Český Těšín a jeho místních částech žije celkem 26 059 obyvatel1.
Záměr je umístěn v neobydleném a uzavřeném výrobním resp. skladovacím areálu. Nejbližší obytné
objekty se nachází v malém sídlišti čtyřpodlažních domů při ulici Jablunkovské severně od záměru. Nejbližší
objekty (Jablunkovská 1363/4 a 1362/3) jsou ve vzdálenosti cca 60 metrů od prostoru záměru (přes
garáže a cestu), trvale zde žije několik desítek obyvatel.
Údaje o zdravotním stavu obyvatel nebyly pro účely zpracování oznámení zjišťovány.

C.II.2. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Území města Český Těšín je (dle sdělení č. 4 uveřejněném ve věstníku MŽP, částka 3 z března 2007)
zařazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Důvodem pro zařazení do OZKO je
překračování imisních limitů pro tuhé znečišťující látky (PM10) na celém území města.
Nejbližší stanice imisního monitoringu je stanice ČHMÚ č. 1066 Český Těšín, vzdálená od hodnocené
lokality cca 1,4 km. Uvedené hodnoty byly naměřeny v roce 2005:
Tab.: Výsledky imisního monitoringu ČHMÚ, stanice 1066 Český Těšín
Oxid dusičitý Oxid siřičitý
(SO2)
(NO2)
průměrná roční koncentrace (µg.m-3)
hodnota ročního imisního limitu IHr (µg.m-3)

29,4

14,8

Tuhé látky PM10
60,5

40

-

40

maximální naměřená 24hodinové koncentrace (µg.m-3)

98,9

82,2

456,7

datum naměření maxima v daném roce

10.1.

23.1.

9.1.

hodnota 24hodinového imisního limitu IHd (µg.m-3)

-

125

50

maximální naměřená hodinové koncentrace (µg.m-3)

197,0

152,3

661,0

datum naměření maxima v daném roce

10.1.

6.2.

9.1.

200

350

-

hodnota hodinového imisního limitu IHd (µg.m-3)

Z uvedených hodnot je zřejmé, že roční průměrné koncentrace oxidu dusičitého v blízkosti měřící stanice
dosahují úrovně cca 75% imisního limitu (LV = 40 µg.m-3), maximální hodinové koncentrace pak cca 98%
limitu (LV = 200 µg.m-3).
Maximální denní koncentrace oxidu siřičitého v blízkosti měřící stanice dosahují úrovně cca 66% imisního
limitu (LV = 125 µg.m-3), maximální hodinové koncentrace pak cca 44% limitu (LV = 350 µg.m-3).
Roční průměrné koncentrace PM10 v blízkosti měřící stanice dosahují úrovně vyšší než je hodnota imisního
limitu (LV = 40 µg.m-3), nadlimitní úrovně dosahují i maximální hodinové koncentrace (LV = 200 µg.m-3).

1

Zdroj: Český statistický úřad, údaj k 31.12.2004.

STRANA 16 z 31

RETAIL ČESKÝ TĚŠÍN
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Výsledky měření tedy ukazují, že v Českém Těšíně je přeslimitní zátěž tuhými znečišťujícími látkami, u
plynných škodlivin k překračování imisního limitu nedochází, u škodliviny NO2 se však naměřená hodnota
hodinového maxima k limitní úrovni blíží.

Klima
Z klimatického hlediska zasahuje hodnocené území do mírně teplé klimatické oblasti MT10 (dle Quitta),
kterou je možno stručně charakterizovat následně:
MT 10 - mírně teplé oblasti s dlouhým, mírně suchým a teplým létem, krátkým přechodným obdobím s
mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá s krátkým
trváním sněhové pokrývky.

C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Dotčené území se nachází v poloze mimo obytnou zástavbu nebo jiné hlukově chráněné prostory. Stávající
hluková situace v prostoru záměru je dána zejména hlukem probíhajících stavebních prací (výstavba areálu
Retail I - Tesco), dopravního provozu na silnici I/11 (ul. Jablunkovská) resp. železniční trati. Vzhledem k
nepřítomnosti hlukově chráněného prostoru (obytných staveb a jejich venkovního chráněného prostoru) v
prostoru záměru nejde o problém.
Nejbližší hlukově chráněný prostor (chráněný venkovní prostor staveb) se nachází v sídlišti čtyřpodlažních
panelových domů ve vzdálenosti cca 60 metrů severně od záměru (Jablunkovská 1363/4, Jablunkovská
1362/3). Výsledky měření hluku zde nejsou k dispozici, jde však o poměrně klidový prostor, vzdálenější od
silnice I/11 (ul. Jablunkovské), lze očekávat, že hygienické limity jsou zde splněny.
Hygienické limity pro hluk z provozoven činí LAeq,T = 50/40 dB (den/noc). Tento limit je rozhodující pro hluk
z technologie záměru (vytápění, vzduchotechnika) i pro hluk z provozu na parkovištích záměru. Ostatní
aplikovatelné limity jsou následující: pro hluk z provozu na pozemních komunikacích LAeq,T = 55/45 dB
(den/noc) a pro hluk z provozu na hlavních pozemních komunikacích LAeq,T = 60/50 dB (den/noc).
Vzhledem k historicky vzniklé hlukové zátěži na silnici I/11 (ul. Jablunkovské) lze aplikovat i korekci pro
tzv. starou hlukovou zátěž, limit v takovémto případě činí LAeq,T = 70/60 dB (den/noc).
Další závažné fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit, nebyly zjištěny.

C.II.4. Povrchová a podzemní voda
Povrchová voda
Hydrologicky náleží lokalita do povodí Olše (2-03-03), která je pravostranným přítokem Odry. V detailu
náleží plocha záměru do povodí Šadovského potoka, číslo hydrologického pořadí 2-03-03-043, který je
levostranným přítokem Olše. Šadovský potok protéká ve vzdálenosti 800 m jižně od lokality záměru, tok
Olše se nachází ve vzdálenosti 500 m východně.
Vodní tok Olše je vymezen v kategorii významný dle vyhlášky č. 267/2005 Sb., kterou se mění vyhláška
Ministerstva zemědělství č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob
provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění vyhlášky č. 333/2003 Sb. Olše je
hraničním tokem a tvoří státní hranici s Polskou republikou. Záměr je umístěn mimo zátopové území Q100
řeky Olše.
Dotčené území se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).

Podzemní voda
Podle hydrogeologické rajonizace náleží území Českého Těšína do rajónu č. 153 - Fluviální a glacigenní
sedimenty v povodí Olše (Michlíček E. a kol., 1986).
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Hydrogeologický rajón 153 zabírá úzký pruh podél řeky Olše od Bohumína po Třinec a zahrnuje kvartérní
fluviální sedimenty řeky Olše a jejího levostranného přítoku Stonávky. Fluviální sedimenty jsou tvořeny
štěrky, písky a písčitými štěrky říčních teras a vlastních údolních niv, s mladším krycím souvrstvím
povodňových hlín.
Koeficient filtrace fluviálních písčitých štěrků údolní nivy řeky Olše má průměrnou hodnotu n.10-4 m.s-1.
Mocnost kolektoru dosahuje cca 5,0 m. Kvalita podzemních vod rajónu je ovlivněna zejména koncentrací
těžkého průmyslu.
V území byla v minulosti v prostoru čerpací stanice Benzina zjištěna kontaminace podzemních vod ropnými
látkami. Sanační zásah proběhl v 90. letech 20. století a zahrnoval sanační čerpání podzemní vody s
následnou dekontaminací (Slivková A., 1993).

C.II.5. Půda
Dle územního plánu města Český Těšín patří dotčené území k plochám U-AO, v zóně aktivit obchodu,
výroby a služek. Přípustné funkční využití zahrnuje např. manipulační plochy, nezbytné komunikace a
technickou vybavenost, ochrannou zeleň, zařízení obchodu a služeb, velkoprostorové prodejny, čerpací
stanice PHM. Prostor je součástí dřívějšího, dnes nevyužívaného, výrobního resp. dopravního areálu (tzv.
brownfield).
Všechny pozemky záměru jsou řazeny dle katastru nemovitostí jako ostatní plochy případně zastavěná
plocha a nádvoří. Nejsou součástí zemědělského půdního fondu (ZPF) ani pozemků určených k plnění
funkcí lesa (PUPFL).

C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologické a geologické poměry
Dle geomorfologického členění (Demek J. ed. a kol., 1987) leží lokalita v soustavě Vnějších Západních
Karpat, podsoustavě (oblasti) Západobeskydská podhůří. V detailním členění jde o geomorfologický celek
Podbeskydská pahorkatina, podcelek Těšínská pahorkatina a okrsek Hornožukovská pahorkatina.
Těšínská pahorkatina je členitou pahorkatinou na ploše 158 km2. Střední výška terénu je 322,0 m n.m.,
střední sklon svahů dosahuje 3°18´. Podloží tvoří flyšové pískovce a jílovce slezského příkrovu s vložkami
vápenců a vyvřelinami těšínitů. Předkvartérní horniny jsou překryty glacigenními a glacilakustrinními
sedimenty sálského zalednění a sprašovými pokryvy. Reliéf je erozně denudační hřbetů oddělených sítí
radiálně se rozbíhajících údolí. Na rozvodnicích zachovány zbytky zarovnaných povrchů. Častý je výskyt
průlomových údolí a říčních teras. Území ovlivněno zásahem kontinentálního zalednění. Nejvyšším bodem
je vrch Šachta (427 m n.m.).
V prostoru Českého Těšína vystupují horniny slezské jednotky vnějšího flyše ve vývoji godulském.
Konkrétně jde o horniny těšínsko-hradišťského souvrství křídového stáří.
Těšínsko-hradišťské souvrství je charakterizováno flyšovým střídáním jílovců s pelosiderity a lávek
pískovců. Jílovce jsou tmavošedé až černošedé nebo tmavě hnědošedé, vápnité, břidličné, lupenitě
rozpadavé. Vyskytují se v polohách 2 cm až přes 7 m, nejčastěji několik centimetrů až decimetrů mocných.
Pískovce jsou jemnozrnné vápnité a křemitovápnité. Vystupují v lávkách 0,5 až 25 cm, maximálně několik
decimetrů mocných.
Předkvartérní horniny jsou na lokalitě překryty kvartérními fluviálními uloženinami řeky Olše. V zájmovém
území byly zjištěny fluviální štěrkopísky a písčité štěrky, zčásti zahliněné, náležející terase Olše risského
stáří. Mocnost fluviálních štěrkopísků dosahuje 6,0 až 7,0 m.
Svrchní část geologického profilu je tvořena antropogenními navážkami charakteru písčitých hlín s úlomky
stavebních materiálů. Mocnost navážek dosahuje cca 1,0 m.
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Nerostné suroviny a přírodní zdroje
Celý katastr města Český Těšín leží v chráněném ložiskovém území č. 14400000 Česká část Hornoslezské
pánve, surovinou je černé uhlí a zemní plyn. V prostoru záměru je vymezena výhradní plocha ložiska
č. 3072400 Žukovský hřbet, dosud netěžené výhradní ložisko černého uhlí a zemního plynu.
V místě záměru nejsou registrována poddolovaná území, pozůstatky a vlivy důlní činnosti, v místě není
evidován žádný sesuv a nepředpokládá se výskyt geologických nebo paleontologických památek.

C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy
Fauna a flora
Pozemek, na kterém je záměr umístěn, je součástí dřívějšího výrobního resp. dopravního areálu (tzv.
brownfield). V současné době je z velké části zpevněn, část je používána jako mezideponie navážek ze
stavby sousedního obchodního centra. Keřové a bylinné patro je chudé, typické pro opuštěné plochy a
rumištní stanoviště. Převažují zde odolné ruderální druhy.
V území bylo dne 19.5.2007 provedeno jednorázové biologické šetření. Po okrajích je pozemek lemován
relativně vzrostlou náletovou zelení (Ailanthus altissima, Populus tremula, Betula pendula). Keřové patro je
reprezentováno běžnými druhy - Sambucus nigra, Rubus ideaus - a bylinné patro, mj. - Solidago virgaurea,
Equisetum arvense, Taraxacum officinale, Ranunculus cris, Urtica dioica, Lamium album. Severní část
pozemku (podél garážových stání) je lemována cca 30 ks vzrostlých stromů druhu Ailanthus altissima,
Betula pendula.
Stejně jako flóra je také fauna zájmového území výrazně antropogenně ovlivněna. Lze předpokládat výskyt
drobných bezobratlých zástupců fauny, charakteristických pro městská stanoviště.
Dotčené území nezasahuje do žádného přírodě blízkého nebo přirozeného vegetačního porostu.
Nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu rostlin nebo živočichů (podle zákona č. 114/1992 Sb. resp.
vyhlášky č. 395/1992 Sb.), vzhledem k charakteru území nelze jejich výskyt ani očekávat.

Územní systém ekologické stability
V dotčeném území se nenachází prvky územního systému ekologické stability, a to ani na lokální, ani na
regionální či nadregionální úrovni.

Chráněná území
V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území ani není dotčené území součástí žádného
zvláště chráněného území. Dotčené území neleží v národním parku nebo chráněné krajinné oblasti,
v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní
památky nebo přírodní památky.

C.II.8. Krajina
Dotčené území se nachází v intravilánu města Český Těšín, tj. v urbanizovaném prostoru. Současný stav
krajiny a dotčeného území lze vyhodnotit jako městské prostředí, antropogenně silně ovlivněné (vlastní
plocha záměru je tzv. brownfield). Spíše než krajinné a přírodní hodnoty se zde proto uplatňují urbanistické
a architektonické koncepty.
Z širšího pohledu se město Český Těšín nachází v oblasti Těšínského Slezska ve zvlněné krajině Těšínské
pahorkatiny.
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C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky
Hmotný majetek
V prostoru záměru se nachází pouze pozemky ve vlastnictví investora záměru, určené k výstavbě záměru.
Nenachází se zde žádný jiný nemovitý hmotný majetek.

Architektonické a historické památky
V prostoru záměru a v jeho bezprostředním okolí se nenacházejí žádné nemovité kulturní památky,
podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči a evidované v
Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. V prostoru záměru se rovněž nenachází žádná
drobná solitérní architektura.

Archeologická naleziště
V prostoru záměru se nenachází žádné archeologické naleziště.

C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura
Záměr se nachází ve městě Český Těšín při silnici I/11 (ul. Jablunkovská), která tvoří hlavní komunikační
osu území. Příjezd do prostoru záměru je zajištěn ze silnice I/11 prostřednictvím příjezdové komunikace a
parkovacích ploch stávajícího (ve výstavbě) areálu Retail I - Tesco. Komunikační systém je při zajištění
stavební a provozní údržby vyhovující.
Geometrie komunikační sítě a stávající intenzity dopravy jsou zřejmé z následujícího obrázku a tabulky:
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Obr.: Komunikační systém města Český Těšín, intenzity dopravy na komunikační síti (ŘSD ČR, 2005)

Tab.: Výsledky sčítání dopravy na silnici I/11 v profilu záměru (ŘSD ČR, 2005)
Silnice

Profil

Těžká

Osobní

Motocykly

Celkem

I/11

7-0461

1997

9727

19

11743

V území je dále dostupná hromadná doprava, s ohledem na kontakt s obytnou zástavbou je využívána i
pěší resp. cyklistická doprava.
V území je dostupná veškerá další nezbytná technická infrastruktura.

C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí
Pro území nejsou specifikovány žádné další charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny.

STRANA 21 z 31

RETAIL ČESKÝ TĚŠÍN
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

ČÁST D
(ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)

D.I.
CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD
JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Zdravotní vlivy a rizika
Vlastní provoz záměru neprodukuje ve významné míře (tj. v míře, které by způsobovaly přeslimitní vlivy)
žádné škodliviny (znečištění ovzduší, znečištění vod, hluk, hygienické závady případně jiné faktory), které
by mohly mít přímé zdravotní následky. Z toho vyplývá i přijatelné nízké ovlivnění obyvatel z hlediska
potenciálních zdravotních vlivů nebo rizik.
Obdobně tak i v průběhu realizace záměru nelze očekávat významné negativní ovlivnění obyvatel. Stavební
resp. zemní práce většího rozsahu nebudou prováděny, budou prováděny pouze běžné konstrukční práce a
stavební práce menšího rozsahu.

Sociální a ekonomické důsledky
Nelze očekávat významné sociální nebo ekonomické důsledky provozu nebo výstavby záměru. Záměr
vytváří několik desítek pracovních míst.

Počet dotčených obyvatel
Záměr v míře překračující příslušné limity neovlivňuje žádné obyvatele.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy na kvalitu ovzduší
S ohledem na způsob vytápění a spotřebu paliva a z ní vyplývající poměrně nízkou produkci škodlivin
nepředpokládáme významnější ovlivnění stávající kvality ovzduší v okolí hodnoceného záměru.
Záměrem vyvolaná automobilová doprava, s ohledem na relativně nízkou intenzitu (maximálně 2 nákladní
vozidla za den) také nebude podstatnějším zdrojem emisí. V případě osobní dopravy nepředpokládáme
prakticky žádný nárůst dopravy - objekt budou navštěvovat zákazníci areálu a sousední prodejny TESCO.
Celkově tedy nepředpokládáme prakticky žádné ovlivnění celkové kvality ovzduší v důsledku realizace
záměru.
Záměr nebude zdrojem zápachu.
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Vlivy na klima
S ohledem na dispoziční řešení areálu a stávající konfiguraci terénu vylučujeme, že by hodnocený záměr v
budoucnu ovlivňoval makroklimatické jevy způsobované sluneční radiací nebo jinak ovlivňoval místní
klimatické charakteristiky.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Zdrojem hluku do venkovního prostoru budou u záměru pouze běžná technická zařízení budov, tj.
vytápění, vzduchotechnika případně klimatizace. Půjde o běžné typové výrobky. V nejbližším resp. nejvíce
dotčeném chráněném venkovním prostoru nebo chráněném venkovním prostoru staveb (ul. Jablunkovská
1363/4 a 1362/3) bude dodržen jak denní, tak i noční limit pro hluk z provozoven (LAeq,T = 50/40 dB
den/noc).
Vlivy hluku související dopravy včetně hluku z parkovišť byly vyhodnoceny v rámci hlukové studie pro
předchozí etapu záměru (Hypermarket Český Těšín, hluková studie. Ing. Jaroslav Vrána - AVAP, březen
2006). V této studii byly hodnoceny všechny zdroje dopravního hluku, souvisejícího jak s předchozí etapou
záměru (Retail I - Tesco), tak i s předkládaným záměrem (Retail). Závěry studie jsou takové, že v
nejbližším resp. nejvíce dotčeném chráněném venkovním prostoru nebo chráněném venkovním prostoru
staveb (ul. Jablunkovská 1363/4 a 1362/3) bude prokazatelně dodržen jak denní, tak i noční limit pro hluk
z provozoven (LAeq,T = 50/40 dB den/noc). K těmto závěrům je nutno dodat, že objekt záměru Retail bude
tvořit "bariéru" proti hluku šířenému z parkovišť, dojde tedy k dalšímu snížení očekávaných hladin hluku v
chráněném prostoru.
Požadované limitní hladiny hluku jsou z uvedených důvodů spolehlivě dosažitelné a otázka protihlukové
ochrany není v posuzovaném případě kritická. Obdobně tak hluková problematika v období výstavby je
řešitelná.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.

D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vlivy na odvodnění území
Realizací záměru nedojde k významnému zvýšení zpevněných a zastřešených ploch v území. Pozemek
záměru je z velké části zpevněn již za stávajícího stavu (realizací záměru dojde k nejvýše cca 10 % zvýšení
zpevněných resp. zastřešených ploch) a dojde tak jen k dílčímu zvýšení povrchového odtoku na úkor
vsaku. Toto navýšení (vzhledem charakteru využití území) významným způsobem neovlivní celkový
charakter odvodnění území.
Srážkové vody nebudou volně odtékat, ale budou odvedeny do dešťové kanalizace a následně mimo areál.

Vliv na kvalitu povrchových vod
Nebudou vypouštěny žádné technologické odpadní vody.
Do splaškové kanalizace budou zaústěny odpadní vody ze zdravotechnických zařízení pro zaměstnance
(WC, umývárny, sprchy), do dešťové kanalizace potom neznečištěné srážkové vody ze střech. Kvalita
splaškové vody i neznečištěné dešťové vody ze střech bude odpovídat povoleným limitům kanalizačního
řádu.
Srážkové vody z parkovišť budou předčištěny v ORL na zbytkovou koncentraci NEL méně než 1 mg/l.
Vlivem záměru tedy nelze předpokládat ovlivnění kvality povrchových vod.
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Vlivy na kvalitu podzemní vody
Vliv záměru na kvalitu podzemní vody lze prakticky vyloučit. Nebudou provozovány žádné přímé vpusti do
horninového prostředí. Podzemní voda se v území (dle odborného odhadu) nachází v hloubce cca 5 a více
metrů pod úrovní terénu.
Záměr se nenachází v ochranném pásmu vodních zdrojů.

Ovlivnění hydrogeologických charakteristik
K ovlivnění hydrogeologických charakteristik by mohlo potenciálně dojít zejména v souvislosti se zásahem
do podložních hornin, které v dané oblasti mají funkci kolektoru podzemní vody. Žádná z těchto alternativ
nepřipadá v úvahu, nelze tedy jakékoliv vlivy na hydrogeologické charakteristiky území předpokládat.

D.I.5. Vlivy na půdu
Záměr neklade nároky na zábor zemědělského půdního fondu (ZPF) ani pozemků určených k plnění funkcí
lesa (PUPFL). Zároveň je záměr v souladu s územním plánem města Český Těšín.
Z hlediska ochrany půd proto nevyplývají vzhledem k záměru žádná omezení.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
V souvislosti s realizací záměru nebudou hloubeny podzemní prostory. Původní profil horninového prostředí
na lokalitě je již ovlivněn původní činností - vyrovnání nivelety navážkami, výkopy pro inženýrské sítě, atd.
Stavebními a terénními úpravami nebude prováděn zásah do původního horninového prostředí.
Přírodní zdroje ani zdroje nerostných surovin nebudou záměrem dotčeny. Záměrem nebudou poškozeny
geologické ani paleontologické památky.

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Záměr bude realizován v ekologicky nestabilním území. Šetřením nebyly zjištěny chráněné druhy rostlin a
živočichů (podle vyhlášky č. 395/1992 Sb.) ani potenciální výskyt biotopů zvláště chráněných druhů rostlin
a živočichů. Jejich výskyt není rovněž očekáván v jiném období roku. Nelze tedy předpokládat přímé nebo
zprostředkované ohrožení. Záměrem nebudou nevratně poškozeny přírodě blízké biotopy.
Po skončení stavebních prací a po provedení terénních modelací bude provedena výsadba zeleně. Projekt
předpokládá výsadbu stromové zeleně podél komunikací, místy vhodně doplněnou keřovou zelení.
V území určeném pro výstavbu záměru ani v jeho bezprostředním okolí (potenciálně ovlivněném
výstavbou) se nenachází prvky územního systému ekologické stability. Záměr nekoliduje s významnými
krajinnými prvky, jejichž ochrana je obecně stanovena zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny. Není rovněž dotčen žádný registrovaný významný krajinný prvek.
Záměr nekoliduje s ochrannými podmínkami zvláště chráněných území (národní parky, chráněné krajinné
oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky).
Významně negativní vliv na lokality soustavy Natura byl stanoviskem příslušného Krajského úřadu vyloučen
(viz příloha 2 tohoto oznámení).

D.I.8. Vlivy na krajinu
Krajina v dotčeném území a jeho okolí je dána urbanistickou strukturou města a dřívější činností v
prostoru. Realizace záměru tedy charakter krajiny významně nezmění.
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D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
V prostoru záměru se nenachází žádné stavební objekty, nemovitý hmotný majetek, architektonické a
historické památky nebo archeologická naleziště. Z důvodu jejich absence proto nebudou ovlivněny.

D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Záměr (Retail) bude dopravně obsluhován společně s předchozí etapou záměru (Retail I - Tesco). Dopravní
obsluha pro areál obou záměrů bude činit do cca 1000 osobních vozidel, 5 těžkých nákladních vozidel a 10
lehkých nákladních vozidel za den na příjezdu (a stejný počet odjezdů). U nákladní dopravy je uvažováno,
že jde o 100% cílovou dopravu (tj. bez přítomnosti záměru by se na komunikační síti dotčeného území
nepohybovaly), u osobní dopravy je uvažováno, že cca 50% vozidel představuje cílovou dopravu,
zbývajících 50% se na komunikační síti dotčeného území pohybuje vždy a záměr navštíví při cestě za jiným
cílem. Dále je uvažováno, že rozdělení směrů dopravy na silnici I/11 do dvou směrů je přibližně 50%:50%
(sever:jih).
S uvážením uvedených údajů je podíl cílové dopravy záměru (cca 500 osobních a 15 nákladních vozidel za
den) na celkových intenzitách dopravy na silnici I/11 v profilu zaústění vjezdu do areálu (cca 9727
osobních a 1997 nákladních vozidel za den) je velmi nízký. Nepřekročí cca 5% stávající osobní dopravy a
1% stávající nákladní dopravy. To je málo významná hodnota, odpovídající přirozenému kolísání resp.
růstu silniční dopravy.
S ohledem na skutečnost, že záměr je v souladu s územním plánem, nedochází k nárůstu zbytné dopravy.
Dochází k funkčnímu naplnění území, realizace záměru tak vylučuje v daném prostoru potenciální realizaci
záměrů jiných, avšak obdobných (obchodních apod.) a tedy i dopravními nároky srovnatelných.
Záměr negativně neovlivňuje stávající pěší a cyklistické trasy v území, umožňuje využití hromadné
dopravy.
Stav komunikační sítě požadovaný provoz umožňuje.
Vlivy na jinou infrastrukturu nejsou očekávány, nedochází k rozvoji ani k omezení existující infrastruktury.

D.I.11. Jiné ekologické vlivy
Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané.
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D.II.
ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Rozsah přímých vlivů je prakticky omezen stávajícím rozsahem areálu záměru (Retail I - Tesco a Retail),
nedochází k zasažení širšího území.

D.III.
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny.

D.IV.
OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem,
předpisů a povolovacích rozhodnutí. Nad tento rámec nejsou navržena žádná dodatečná opatření.

D.V.
CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
V průběhu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by
znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a veřejného zdraví.
Dostupné informace jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí dostatečné.
Charakter a umístění záměru nedává předpoklady vzniku významných negativních vlivů na životní prostředí
nebo veřejné zdraví. Stejně tak území, do kterého je záměr umisťován (dřívější výrobního resp. dopravní
areálu, tzv. brownfield) není mimořádně citlivé na antropogenní zásahy. Z těchto důvodů je v závěrech
hodnocení možných vlivů na životní prostředí dostatečný prostor na absorbování případných neurčitostí.
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ČÁST E
(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU)
Záměr je řešen v jedné variantě.
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ČÁST F
(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE)

F.I.
MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE
Situační, dispoziční a konstrukční řešení záměru je dokladováno v přílohové části tohoto oznámení. Tamtéž
je doložena i fotodokumentace a další nezbytné doklady.

F.II.
DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
Nejsou uvedeny.
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ČÁST G
(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU)
Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné a srozumitelné formě údaje o záměru a dále závěry
jednotlivých dílčích okruhů hodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí. Zájemcům o podrobnější
údaje proto doporučujeme prostudování příslušných kapitol oznámení.
Základní údaje, umístění záměru
Ve městě Český Těšín při ulici Jablunkovské je připravována výstavba maloobchodní prodejny různého
sortimentu. Záměr je umístěn v prostoru areálu Tesco (v současné době ve výstavbě), tvoří jeho II. etapu.
Umístění záměru je zřejmé z následujícího obrázku (měřítko 1:25 000, detail 1:10 000):

Umístění záměru je v souladu s územním plánem města Český Těšín.
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Údaje o řešení záměru
Objekt záměru je tvořen jednopodlažní budovou s půdorysnými rozměry cca 54 x 45 m, výšky cca 7 m.
Prostor objektu je rozdělen do prostor pro budoucí uživatele s odpovídajícím sociálním a skladovým
zázemím, prostor prodeje a vstupní prostor pro zákazníky. Hlavní vstupy jsou navrženy jako prosklené
hliníkové stěny s samostatnými vstupy pro jednotlivé uživatele, kryty střešními markýzami. Vstupuje se
automatickými posuvnými dveřmi do prostoru obchodu. Na vybraných místech obvodového pláště jsou
umístěna firemní loga a reklamní panely. Výška atiky objektu je 7,0 m. Obvodový plášť je tvořen
lakovaným profilovaným plechem s pravidelnou strukturou a metalickým povrchem.
Dopravní napojení areálu využívá řešení z první etapy (areál Tesco), v rámci které je připraveno dopravní
napojení, parkoviště, komunikace a zpevněné plochy. V rámci záměru proto nebude budováno nové
dopravní napojení ani nové parkoviště.

Údaje o možných vlivech na životní prostředí
Záměr neklade nároky na zábor zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkcí lesa,
nachází se na ploše, která je součástí dřívějšího výrobního resp. dopravního areálu (tzv. brownfield). Je
umístěn mimo úzký kontakt s obytnou zástavbou, vzdálenost k nejbližším obytným objektům (sídliště
čtyřpodlažních domů na ul. Jablunkovské) je 60 metrů a více.
Záměr neklade významné nároky na spotřebu vody ani ostatních zdrojů (plyn, elektrická energie apod.).
Doprava, obsluhující záměr, je kalkulována společně pro celý areál Tesco a nepřekročí cca 1000 osobních,
5 těžkých nákladních a 10 lehkých nákladních vozidel za den. Záměr není významným zdrojem hluku, emisí
do ovzduší ani zápachu, který by mohl ovlivňovat obyvatelstvo. Území nepodléhá žádné zvláštní ochraně
přírody a krajiny, v areálu se nevyskytuje žádná hodnotná vegetace. Záměr neleží v zátopovém území ani
v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje.
Ve všech sledovaných oblastech (ovzduší, hluk, povrchová a podzemní voda, půda, fauna, flóra,
ekosystémy, krajina případně jiné) jsou proto možné vlivy záměru přijatelně nízké a nepředstavují zdroj
významného negativního ovlivnění okolního území ani obyvatelstva a jejich zdraví.
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ČÁST H
(PŘÍLOHY)

Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem tohoto oznámení.

Seznam příloh:
Příloha 1 Grafické přílohy:
Příloha 1.1 Situace
Příloha 1.2 Majetkoprávní vztahy
Příloha 1.3 Půdorys
Příloha 1.4 Řezy
Příloha 1.5 Pohledy
Příloha 1.6 Fotodokumentace
Příloha 2 Doklady:
- vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územního plánu
- stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.

KONEC HLAVNÍHO TEXTU OZNÁMENÍ
Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na
zpracování oznámení se nachází v jeho úvodní části.
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Přehled zkratek
BaP

benzo(a)pyren

BPEJ

bonitovaná půdně-ekologická jednotka

ČGS

Česká geologická služba

ČOV

čistírna odpadních vod

EIA

posouzení vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment)

EVL

evropsky významná lokalita

CHOPAV

chráněná oblast přirozené akumulace vod

k.ú.

katastrální území

MŽP

Ministerstvo životního prostřdí

n.m.

nad mořem

NEL

nepolární extrahovatelné látky ("ropné látky")

N

kategorie odpadu nebezpečný

NRBK

nadregionální biokoridor

NV

Nařízení vlády

LBC

lokální biocentrum

LBK

lokální biokoridor

O

kategorie odpadu ostatní

ORL

odlučovač ropných látek

OZKO

oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší

PP

přírodní památka

PR

přírodní rezervace

PUPFL

pozemky určené k plnění funkcí lesa

ŘSD ČR

Ředitelství silnic a dálnic České republiky

s.r.o.

společnost s ručením omezeným

TKO

tuhý komunální odpad

ÚSES

územní systém ekologické stability

ZPF

zemědělský půdní fond
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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
RETAIL ČESKÝ TĚŠÍN
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb. Slouží jako základní podklad pro
provedení zjišťovacího řízení podle § 7 zákona.
Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona.
Oznamovatelem záměru je firma Domint, a.s.
Zpracování oznámení proběhlo v květnu až červnu 2007. Pro zpracování byly použity podklady poskytnuté
oznamovatelem, dílčí doplňující informace vyžádané zpracovatelem oznámení při vlastním zpracování
a údaje získané během vlastních průzkumů lokality.
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ČÁST A
(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)

A.1. Obchodní firma
Třinec Property Development, a.s.

A.2. IČ
27214541

A.3. Sídlo
Bílkova 855/19
110 00 Praha 1, Staré město

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Ing. Michael Beier
jednatel
BENEPRO,s.r.o
Jablunkovská 851/40
PSČ 737 01 Český Těšín
kancelář:
tel./fax :
e-mail:

558 769 556
558 769 555/ 558 769 554
info@benepro.cz
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ČÁST B
(ÚDAJE O ZÁMĚRU)

B.I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1. Název a zařazení záměru
Název záměru:

Retail Český Těšín.
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona
č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb., je následující1:
kategorie:

II

bod:

10.15

název:

Záměry podle této přílohy, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li
tyto limitní hodnoty v příloze uvedeny; stavby, činnosti a technologie neuvedené
v předchozích bodech této přílohy nebo nedosahující parametrů předchozích
bodů této přílohy, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného
podle zvláštního právního předpisu mohou samostatně nebo ve spojení s jinými
významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

sloupec:

B

Dle §4 uvedeného zákona patří pod odstavec (1) písmeno b) a podléhá posuzování podle zákona, pokud se
tak stanoví ve zjišťovacím řízení.
Příslušným úřadem je Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru

1

zastavěná plocha:

cca 2413 m2

počet parkovacích stání:

0 (záměr využívá parkoviště areálu Tesco (v současné době ve výstavbě),
které má kapacitu dimenzovanou i pro Retail)

Původní zařazení, ke kterému je vztaženo nedosažení příslušné limitní hodnoty, je toto:
kategorie:
bod:
název:

sloupec:

II
10.6
Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m2
zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu
pro celou stavbu
B
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B.I.3. Umístění záměru
Záměr je umístěn následovně:
kraj:
okres:
obec:
katastrální území:
pozemky:
vlastník pozemků:

Moravskoslezský
Karviná
Město Český Těšín
Český Těšín
1852/2, 1855/2, 1863/12
Třinec Property Development, a.s., Bílkova 855/19, 110 00 Praha 1

Prostor a okolí záměru v katastrálním území Český Těšín jsou pro účely zpracování tohoto oznámení
nazývány tzv. dotčeným územím.
Záměr je umisťován do areálu Tesco (v době zpracování tohoto oznámení ve výstavbě) při ul.
Jablunkovské v Českém Těšíně. Poloha záměru v rámci celého areálu Tesco je zřejmá z následujícího
obrázku:
Obr.: Umístění záměru (měřítko 1:25 000, detail 1:10 000)

Z hlediska územního plánu města Český Těšín se záměr nachází na území U-AO, v zóně aktivit obchodu,
výroby a služek. Přípustné funkční využití zahrnuje např. manipulační plochy, nezbytné komunikace a
technickou vybavenost, ochrannou zeleň, zařízení obchodu a služeb, velkoprostorové prodejny, čerpací
stanice PHM. Tomuto určení záměr odpovídá.
Vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územně plánovací dokumentace je dokladováno
v příloze 2 tohoto oznámení.
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B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Charakterem záměru je novostavba prodejny s nájemními jednotkami různého sortimentu včetně napojení
na inženýrské sítě.
Záměr je umístěn v prostoru areálu Tesco (v době zpracování tohoto oznámení ve výstavbě), tvoří jeho
II. etapu. Návrh odpovídá využití pro občanskou vybavenost komerčního typu dle územního plánu města
Český Těšín.
Areál Tesco ve své I. etapě prošel zjišťovacím řízením dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí. V tomto zjišťovacím řízení bylo uvažováno i se spolupůsobícími vlivy připravované
II. etapy (tj. předkládaného záměru Retail). Z tohoto důvodu proto nedochází ke kumulaci vlivů nad rámec
již zjištěných skutečností. Záměr zároveň dotváří areál Tesco do cílové podoby, ani z tohoto důvodu tedy
nebude dále docházet ke kumulaci vlivů.
V bezprostředním okolí se dále nenachází žádné aktivity, které by mohly vést ke kumulaci případných
negativních vlivů.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Záměr je navržen za účelem zajištění obchodních ploch.
Umístění záměru je vázáno na koncepční řešení území a dostupné pozemky. Není navrženo ve více
variantách.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Základní výkresová dokumentace, ze které jsou zřejmé uváděné popisné údaje, je doložena v příloze 1
tohoto oznámení.

Základní údaje
Záměr je umístěn v severní části areálu Tesco v Českém Těšíně.
Zastavěná plocha objektu záměru je cca 2413 m2 s půdorysnými rozměry cca 53,86 x 44,80 m. Parkoviště
jsou zahrnuta v parkovacích plochách Tesca, nejsou navrhována nová.

Urbanistické a architektonické řešení
Objekt je dispozičně rozdělen do prostor pro budoucí uživatele s odpovídajícím sociálním a skladovým
zázemím. Z provozního hlediska je dále rozdělen na několik samostatných úseků: jednotlivé vstupní
prostory pro zákazníky, vstupní samostatné prostory pro zaměstnance a prodejní prostor se skladovým
zázemím. Tyto prostory mají nezávislé vstupy, dispozičně jsou uspořádány tak, aby nedocházelo k
negativnímu ovlivňováni samostatných jednotlivých provozů a činností (pohyb zboží, zákazníků,
zaměstnanců, zásobovacích vozidel apod.).
Hlavní vstupy jsou navrženy jako prosklené hliníkové stěny s samostatnými vstupy pro jednotlivé uživatele,
kryty střešními markýzami. Vstupuje se automatickými posuvnými dveřmi do prostoru obchodu. Na
vybraných místech obvodového pláště jsou umístěna firemní loga a reklamní panely. Výška atiky objektu je
7,0 m. Obvodový plášť je tvořen lakovaným profilovaným plechem s pravidelnou strukturou a metalickým
povrchem.
Dispozice vyhovuje požadavkům hygienických předpisů a platných norem a respektuje požadavky na
přístupnost a bezpečnost pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
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Technické řešení
Hala objektu je navržena jako jednopodlažní skeletová prefabrikovaná konstrukce. Svislá konstrukce
skeletu je tvořena železobetonovými sloupy čtvercového průřezu. Sloupy jsou navrženy jako vetknuté do
prefabrikovaných kalichů. Vodorovná konstrukce střechy je navržena ze železobetonových vazníků
uložených na sloupy v příčném směru. Po obvodě haly jsou navržena ztužidla. Nosná konstrukce střechy je
navržena z trapézového plechu, který bude ukládán na vaznice. Spád střechy je vytvořen rozdílnou
výškovou úrovní vazníků, neboli rozdílnou délkou sloupů. Vaznice jsou v šikmé rovině kladeny z vazníku na
vazník. Nosné betonové konstrukce budou doplněny drobnými ocelovými konstrukcemi a zámečnickými
výrobky (přístřešky, podpory vzduchotechnických zařízení, žebříky atd.).
Obvodový plášť je tvořen lakovaným profilovaným plechem s pravidelnou strukturou a metalickým
povrchem, který navazuje na barevně neutrální průběžný železobetonový soklový pás. Vstupní strana
nájemních prostor v průčelí objektu je navržena jako prosklená stěna z hliníkových profilů se samostatnými
vstupy pro zákazníky krytými markýzou. Konstrukce markýzy je z ocelových žárově pozinkovaných profilů.
Výplně otvorů a podlahy interiéru jsou dle účelu místností. Podhledy jsou navrženy v místnostech s trvalým
pobytem lidí a v hygienických místnostech sádrokartonové.

Dopravní napojení, řešení vnějších ploch
Dopravní napojení areálu využívá řešení z první etapy (areál Tesco), v rámci které je připraveno dopravní
napojení, parkoviště, komunikace a zpevněné plochy. Pro tuto etapu byla vydána všechna potřebná
stavební povolení a vodoprávní rozhodnutí a v současné době je v realizaci. V rámci záměru proto nebude
budováno nové dopravní napojení a parkoviště, součástí jsou pouze komunikační plochy související s
vlastním objektem záměru (pohyb zákazníků, zásobování) a související ozeleněné plochy.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení:

v průběhu roku 2007

Předpokládaný termín dokončení:

v průběhu roku 2008

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky:
kraj:

Moravskoslezský

Moravskoslezský kraj
28. října 117
702 18 Ostrava
tel.: 595 622 222

obec:

Město Český Těšín

Město Český Těšín
Náměstí ČSA 1/1
737 01 Český Těšín
tel.: 558 713 100

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí a správních úřadů
stavební povolení:

Městský úřad Český Těšín
odbor výstavby a životního prostředí
Náměstí ČSA 1/1
737 01 Český Těšín
tel.: 558 713 100
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B.II.
ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1. Půda
Půda:

celková plocha dotčených pozemků:

22 236 m2

zastavěná plocha:

cca 2413 m2, z toho:

ZPF (BPEJ):
PUPFL:
v průběhu výstavby

parcely nejsou součástí ZPF, nemají BPEJ
parcely nejsou součástí PUPFL
dočasný zábor není vyžadován

Pozn.: Výčet dotčených parcel je uveden v kapitole B.I.3. Umístění záměru (viz strana 8 tohoto
oznámení).

B.II.2. Voda
Pitná voda:

roční spotřeba:
průměrná denní spotřeba:
maximální denní spotřeba:
maximální hodinová spotřeba:

Qrok = cca 840 m3/rok
Qp = cca 2,4 m3/den (0,03 l/s)
Qmax = cca 0,042 l/s
Qh = cca 0,005 l/s

zdroj:

místní rozvod

v průběhu výstavby:

spotřeba nespecifikována (běžná)

Technologická voda:

bez nároků

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie:

Zemní plyn:

požadovaný příkon:

cca 980 kW

zdroj:

rozvodná síť

v průběhu výstavby:

odběr nespecifikován (běžný)

spotřeba:

cca 106 700 m3/rok

zdroj:

místní středotlaký rozvod

v průběhu výstavby:

bez nároků

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Zákazníci:

celkový počet vozidel:

cca 1000 voz/den (příjezd),
stejný počet odjezdů

druh vozidel:

osobní

dopravní trasa:

ul. Jablunkovská

doba provozu:

denní doba pracovních dní

Pozn.: Počet vozidel je společný pro celý areál Tesco, tj. Retail I + Retail.

Zásobování:

těžká nákladní doprava (kamiony):

cca 5 voz/den (příjezd),
stejný počet odjezdů
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lehká nákladní doprava:

cca 10 voz/den (příjezd),
stejný počet odjezdů

dopravní trasa:

ul. Jablunkovská

doba provozu:

denní doba pracovních dní

Pozn.: Počet vozidel je společný pro celý areál Tesco, tj. Retail I + Retail.

Výstavba:

intenzita dopravy:

variabilní

druh vozidel:

střední a těžká nákladní

B.III.
ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1. Ovzduší
Bodové zdroje:

NOx:
CO:
CxHy:
prach:
SO2:

204,9 kg/rok
34,1 kg/rok
13,7 kg/rok
2,1 kg/rok
1,0 kg/rok

Pozn.: Uvedená emise škodlivin odpovídá celkové roční spotřebě cca 106 700 m3 zemního plynu.

Liniové zdroje:

NOx:
CO:
CxHy:
prach:
SO2:

72,3 g/km.den
20,2 g/km.den
7,5 g/km.den
2,6 g/km.den
0,1 g/km.den

Výstavba:

nespecifikováno (množství nízké)

B.III.2. Odpadní voda
Splaškové vody:

produkce:

cca 840 m3/rok

nakládání:

stávající kanalizační sběrač DN 1400

Pozn.: Odpovídá přibližně množství odebrané pitné vody.

Technologické vody:
Srážkové vody:

nejsou produkovány
celkem:

Q = cca 320,60 l/s

nakládání:

stávající kanalizační sběrač DN 1400

Pozn.: Srážkové vody z parkovišť budou předčištěny v ORL na zbykovou koncentraci NEL méně než
1 mg/l.

Výstavba:

nespecifikováno (množství zanedbatelné)

B.III.3. Odpady
Provoz, údržba:

číslo, název,

07 02 13 Plastový odpad

kategorie, množství, nakládání:

O, jednotky t/rok, znovupoužití
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly
15 01 02 Plastové obaly
15 01 06 Směsné obaly
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15 01 09 Textilní obaly

O, jednotky t/rok, předávání oprávněné
osobě, znovupoužití
Pozn.: S obaly bude přednostně nakládáno v režimu zákona č. 477/2001 Sb., o obalech.

20 03 01 Směsný komunální odpad
20 03 03 Uliční smetky

O, jednotky t/rok, předávání oprávněné
osobě
20 01 21 Zářivky
20 01 33 Baterie a akumulátory

N, desítky kg/rok, předávání oprávněné
osobě
Uvedený výčet je jen orientační. Problematika odpadového hospodářství za provozu
záměru je spolehlivě řešitelná v rámci platné legislativy, tj. v režimu zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpady budou tříděny a shromažďovány dle
jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením,
odcizením nebo únikem. Zneškodňovány budou oprávněnou osobou.
Výstavba:

číslo, název,

kategorie, množství, nakládání:

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika
17 02 Dřevo, sklo a plasty
17 04 Kovy
17 05 Zemina
17 06 Izolační materiály
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady
16 02 Odpady z elektrického
a elektronického zařízení

O, výjimečně N, desítky t/dobu výstavby,
předávání oprávněné osobě
Uvedený výčet je jen orientační. Problematika odpadového hospodářství v době
stavebních a konstrukčních prací je spolehlivě řešitelná v rámci platné legislativy, tj.
v režimu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpady budou tříděny a
shromažďovány dle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před nežádoucím
znehodnocením, odcizením nebo únikem. Zneškodňovány budou oprávněnou
osobou.

B.III.4. Ostatní
Hluk:

doprava na veřejných komunikacích:

nespecifikováno

Pozn.: Hlukové parametry dopravního proudu na veřejných komunikacích nejsou výpočtově určeny
hlukovými emisemi jednotlivých vozidel, ale skladbou a intenzitou dopravního proudu.

kotelna, vzduchotechnika, klimatizace:

do LA = 55 dB/2 m
(nepřetržitě, v noci omezený provoz)

zásobování (manipulace se zbožím):

do LA = 60 dB/2 m
(pouze ve dne, do cca 2 h za den)

v průběhu výstavby:

do 70 dB/5 m

Vibrace:
Záření:

nejsou produkovány
ionizující záření:

zdroje nejsou používány

elektromagnetické záření:

významné zdroje nejsou používány
(pouze běžná komunikační zařízení)

Další fyzikální nebo biologické faktory:

nejsou používány
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B.III.5. Rizika vzniku havárií
Záměr nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů. Záměr nespadá
do režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.
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ČÁST C
(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ)

C.I.
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Dotčené území je umístěno na antropogenně ovlivněné ploše, která je součástí dřívějšího výrobního resp.
dopravního areálu (tzv. brownfield). Nachází se mimo hlavní obytnou zástavbu města.
Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. To prakticky
znamená:
• V dotčeném území se nenachází prvky územního systému ekologické stability, a to ani na lokální,
ani na regionální úrovni.
• V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území ani není dotčené území součástí
žádného zvláště chráněného území. Dotčené území neleží v národním parku nebo chráněné krajinné
oblasti, v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace,
národní přírodní památky nebo přírodní památky.
• Dotčené území není součástí přírodního parku.
• Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000 (nevyskytují se zde evropsky významné lokality ani
ptačí oblasti).
• Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného registrovaného významného krajinného prvku.
Dotčené území je zařazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší.
Vlastním územím neprotéká žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na něm ani žádná
vodní plocha, prameniště či mokřad.
V dotčeném území se nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb.
o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Záměr je umístěn mimo zátopové území Q100. Dotčené území se
nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).
Plocha výstavby záměru se nenachází v území archeologického zájmu.
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost
navrhovaného záměru.
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C.II.
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Ve městě Český Těšín a jeho místních částech žije celkem 26 059 obyvatel1.
Záměr je umístěn v neobydleném a uzavřeném výrobním resp. skladovacím areálu. Nejbližší obytné
objekty se nachází v malém sídlišti čtyřpodlažních domů při ulici Jablunkovské severně od záměru. Nejbližší
objekty (Jablunkovská 1363/4 a 1362/3) jsou ve vzdálenosti cca 60 metrů od prostoru záměru (přes
garáže a cestu), trvale zde žije několik desítek obyvatel.
Údaje o zdravotním stavu obyvatel nebyly pro účely zpracování oznámení zjišťovány.

C.II.2. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Území města Český Těšín je (dle sdělení č. 4 uveřejněném ve věstníku MŽP, částka 3 z března 2007)
zařazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Důvodem pro zařazení do OZKO je
překračování imisních limitů pro tuhé znečišťující látky (PM10) na celém území města.
Nejbližší stanice imisního monitoringu je stanice ČHMÚ č. 1066 Český Těšín, vzdálená od hodnocené
lokality cca 1,4 km. Uvedené hodnoty byly naměřeny v roce 2005:
Tab.: Výsledky imisního monitoringu ČHMÚ, stanice 1066 Český Těšín
Oxid dusičitý Oxid siřičitý
(SO2)
(NO2)
průměrná roční koncentrace (µg.m-3)
hodnota ročního imisního limitu IHr (µg.m-3)

29,4

14,8

Tuhé látky PM10
60,5

40

-

40

maximální naměřená 24hodinové koncentrace (µg.m-3)

98,9

82,2

456,7

datum naměření maxima v daném roce

10.1.

23.1.

9.1.

hodnota 24hodinového imisního limitu IHd (µg.m-3)

-

125

50

maximální naměřená hodinové koncentrace (µg.m-3)

197,0

152,3

661,0

datum naměření maxima v daném roce

10.1.

6.2.

9.1.

200

350

-

hodnota hodinového imisního limitu IHd (µg.m-3)

Z uvedených hodnot je zřejmé, že roční průměrné koncentrace oxidu dusičitého v blízkosti měřící stanice
dosahují úrovně cca 75% imisního limitu (LV = 40 µg.m-3), maximální hodinové koncentrace pak cca 98%
limitu (LV = 200 µg.m-3).
Maximální denní koncentrace oxidu siřičitého v blízkosti měřící stanice dosahují úrovně cca 66% imisního
limitu (LV = 125 µg.m-3), maximální hodinové koncentrace pak cca 44% limitu (LV = 350 µg.m-3).
Roční průměrné koncentrace PM10 v blízkosti měřící stanice dosahují úrovně vyšší než je hodnota imisního
limitu (LV = 40 µg.m-3), nadlimitní úrovně dosahují i maximální hodinové koncentrace (LV = 200 µg.m-3).

1

Zdroj: Český statistický úřad, údaj k 31.12.2004.
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Výsledky měření tedy ukazují, že v Českém Těšíně je přeslimitní zátěž tuhými znečišťujícími látkami, u
plynných škodlivin k překračování imisního limitu nedochází, u škodliviny NO2 se však naměřená hodnota
hodinového maxima k limitní úrovni blíží.

Klima
Z klimatického hlediska zasahuje hodnocené území do mírně teplé klimatické oblasti MT10 (dle Quitta),
kterou je možno stručně charakterizovat následně:
MT 10 - mírně teplé oblasti s dlouhým, mírně suchým a teplým létem, krátkým přechodným obdobím s
mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá s krátkým
trváním sněhové pokrývky.

C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Dotčené území se nachází v poloze mimo obytnou zástavbu nebo jiné hlukově chráněné prostory. Stávající
hluková situace v prostoru záměru je dána zejména hlukem probíhajících stavebních prací (výstavba areálu
Retail I - Tesco), dopravního provozu na silnici I/11 (ul. Jablunkovská) resp. železniční trati. Vzhledem k
nepřítomnosti hlukově chráněného prostoru (obytných staveb a jejich venkovního chráněného prostoru) v
prostoru záměru nejde o problém.
Nejbližší hlukově chráněný prostor (chráněný venkovní prostor staveb) se nachází v sídlišti čtyřpodlažních
panelových domů ve vzdálenosti cca 60 metrů severně od záměru (Jablunkovská 1363/4, Jablunkovská
1362/3). Výsledky měření hluku zde nejsou k dispozici, jde však o poměrně klidový prostor, vzdálenější od
silnice I/11 (ul. Jablunkovské), lze očekávat, že hygienické limity jsou zde splněny.
Hygienické limity pro hluk z provozoven činí LAeq,T = 50/40 dB (den/noc). Tento limit je rozhodující pro hluk
z technologie záměru (vytápění, vzduchotechnika) i pro hluk z provozu na parkovištích záměru. Ostatní
aplikovatelné limity jsou následující: pro hluk z provozu na pozemních komunikacích LAeq,T = 55/45 dB
(den/noc) a pro hluk z provozu na hlavních pozemních komunikacích LAeq,T = 60/50 dB (den/noc).
Vzhledem k historicky vzniklé hlukové zátěži na silnici I/11 (ul. Jablunkovské) lze aplikovat i korekci pro
tzv. starou hlukovou zátěž, limit v takovémto případě činí LAeq,T = 70/60 dB (den/noc).
Další závažné fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit, nebyly zjištěny.

C.II.4. Povrchová a podzemní voda
Povrchová voda
Hydrologicky náleží lokalita do povodí Olše (2-03-03), která je pravostranným přítokem Odry. V detailu
náleží plocha záměru do povodí Šadovského potoka, číslo hydrologického pořadí 2-03-03-043, který je
levostranným přítokem Olše. Šadovský potok protéká ve vzdálenosti 800 m jižně od lokality záměru, tok
Olše se nachází ve vzdálenosti 500 m východně.
Vodní tok Olše je vymezen v kategorii významný dle vyhlášky č. 267/2005 Sb., kterou se mění vyhláška
Ministerstva zemědělství č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob
provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění vyhlášky č. 333/2003 Sb. Olše je
hraničním tokem a tvoří státní hranici s Polskou republikou. Záměr je umístěn mimo zátopové území Q100
řeky Olše.
Dotčené území se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).

Podzemní voda
Podle hydrogeologické rajonizace náleží území Českého Těšína do rajónu č. 153 - Fluviální a glacigenní
sedimenty v povodí Olše (Michlíček E. a kol., 1986).
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Hydrogeologický rajón 153 zabírá úzký pruh podél řeky Olše od Bohumína po Třinec a zahrnuje kvartérní
fluviální sedimenty řeky Olše a jejího levostranného přítoku Stonávky. Fluviální sedimenty jsou tvořeny
štěrky, písky a písčitými štěrky říčních teras a vlastních údolních niv, s mladším krycím souvrstvím
povodňových hlín.
Koeficient filtrace fluviálních písčitých štěrků údolní nivy řeky Olše má průměrnou hodnotu n.10-4 m.s-1.
Mocnost kolektoru dosahuje cca 5,0 m. Kvalita podzemních vod rajónu je ovlivněna zejména koncentrací
těžkého průmyslu.
V území byla v minulosti v prostoru čerpací stanice Benzina zjištěna kontaminace podzemních vod ropnými
látkami. Sanační zásah proběhl v 90. letech 20. století a zahrnoval sanační čerpání podzemní vody s
následnou dekontaminací (Slivková A., 1993).

C.II.5. Půda
Dle územního plánu města Český Těšín patří dotčené území k plochám U-AO, v zóně aktivit obchodu,
výroby a služek. Přípustné funkční využití zahrnuje např. manipulační plochy, nezbytné komunikace a
technickou vybavenost, ochrannou zeleň, zařízení obchodu a služeb, velkoprostorové prodejny, čerpací
stanice PHM. Prostor je součástí dřívějšího, dnes nevyužívaného, výrobního resp. dopravního areálu (tzv.
brownfield).
Všechny pozemky záměru jsou řazeny dle katastru nemovitostí jako ostatní plochy případně zastavěná
plocha a nádvoří. Nejsou součástí zemědělského půdního fondu (ZPF) ani pozemků určených k plnění
funkcí lesa (PUPFL).

C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologické a geologické poměry
Dle geomorfologického členění (Demek J. ed. a kol., 1987) leží lokalita v soustavě Vnějších Západních
Karpat, podsoustavě (oblasti) Západobeskydská podhůří. V detailním členění jde o geomorfologický celek
Podbeskydská pahorkatina, podcelek Těšínská pahorkatina a okrsek Hornožukovská pahorkatina.
Těšínská pahorkatina je členitou pahorkatinou na ploše 158 km2. Střední výška terénu je 322,0 m n.m.,
střední sklon svahů dosahuje 3°18´. Podloží tvoří flyšové pískovce a jílovce slezského příkrovu s vložkami
vápenců a vyvřelinami těšínitů. Předkvartérní horniny jsou překryty glacigenními a glacilakustrinními
sedimenty sálského zalednění a sprašovými pokryvy. Reliéf je erozně denudační hřbetů oddělených sítí
radiálně se rozbíhajících údolí. Na rozvodnicích zachovány zbytky zarovnaných povrchů. Častý je výskyt
průlomových údolí a říčních teras. Území ovlivněno zásahem kontinentálního zalednění. Nejvyšším bodem
je vrch Šachta (427 m n.m.).
V prostoru Českého Těšína vystupují horniny slezské jednotky vnějšího flyše ve vývoji godulském.
Konkrétně jde o horniny těšínsko-hradišťského souvrství křídového stáří.
Těšínsko-hradišťské souvrství je charakterizováno flyšovým střídáním jílovců s pelosiderity a lávek
pískovců. Jílovce jsou tmavošedé až černošedé nebo tmavě hnědošedé, vápnité, břidličné, lupenitě
rozpadavé. Vyskytují se v polohách 2 cm až přes 7 m, nejčastěji několik centimetrů až decimetrů mocných.
Pískovce jsou jemnozrnné vápnité a křemitovápnité. Vystupují v lávkách 0,5 až 25 cm, maximálně několik
decimetrů mocných.
Předkvartérní horniny jsou na lokalitě překryty kvartérními fluviálními uloženinami řeky Olše. V zájmovém
území byly zjištěny fluviální štěrkopísky a písčité štěrky, zčásti zahliněné, náležející terase Olše risského
stáří. Mocnost fluviálních štěrkopísků dosahuje 6,0 až 7,0 m.
Svrchní část geologického profilu je tvořena antropogenními navážkami charakteru písčitých hlín s úlomky
stavebních materiálů. Mocnost navážek dosahuje cca 1,0 m.
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Nerostné suroviny a přírodní zdroje
Celý katastr města Český Těšín leží v chráněném ložiskovém území č. 14400000 Česká část Hornoslezské
pánve, surovinou je černé uhlí a zemní plyn. V prostoru záměru je vymezena výhradní plocha ložiska
č. 3072400 Žukovský hřbet, dosud netěžené výhradní ložisko černého uhlí a zemního plynu.
V místě záměru nejsou registrována poddolovaná území, pozůstatky a vlivy důlní činnosti, v místě není
evidován žádný sesuv a nepředpokládá se výskyt geologických nebo paleontologických památek.

C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy
Fauna a flora
Pozemek, na kterém je záměr umístěn, je součástí dřívějšího výrobního resp. dopravního areálu (tzv.
brownfield). V současné době je z velké části zpevněn, část je používána jako mezideponie navážek ze
stavby sousedního obchodního centra. Keřové a bylinné patro je chudé, typické pro opuštěné plochy a
rumištní stanoviště. Převažují zde odolné ruderální druhy.
V území bylo dne 19.5.2007 provedeno jednorázové biologické šetření. Po okrajích je pozemek lemován
relativně vzrostlou náletovou zelení (Ailanthus altissima, Populus tremula, Betula pendula). Keřové patro je
reprezentováno běžnými druhy - Sambucus nigra, Rubus ideaus - a bylinné patro, mj. - Solidago virgaurea,
Equisetum arvense, Taraxacum officinale, Ranunculus cris, Urtica dioica, Lamium album. Severní část
pozemku (podél garážových stání) je lemována cca 30 ks vzrostlých stromů druhu Ailanthus altissima,
Betula pendula.
Stejně jako flóra je také fauna zájmového území výrazně antropogenně ovlivněna. Lze předpokládat výskyt
drobných bezobratlých zástupců fauny, charakteristických pro městská stanoviště.
Dotčené území nezasahuje do žádného přírodě blízkého nebo přirozeného vegetačního porostu.
Nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu rostlin nebo živočichů (podle zákona č. 114/1992 Sb. resp.
vyhlášky č. 395/1992 Sb.), vzhledem k charakteru území nelze jejich výskyt ani očekávat.

Územní systém ekologické stability
V dotčeném území se nenachází prvky územního systému ekologické stability, a to ani na lokální, ani na
regionální či nadregionální úrovni.

Chráněná území
V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území ani není dotčené území součástí žádného
zvláště chráněného území. Dotčené území neleží v národním parku nebo chráněné krajinné oblasti,
v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní
památky nebo přírodní památky.

C.II.8. Krajina
Dotčené území se nachází v intravilánu města Český Těšín, tj. v urbanizovaném prostoru. Současný stav
krajiny a dotčeného území lze vyhodnotit jako městské prostředí, antropogenně silně ovlivněné (vlastní
plocha záměru je tzv. brownfield). Spíše než krajinné a přírodní hodnoty se zde proto uplatňují urbanistické
a architektonické koncepty.
Z širšího pohledu se město Český Těšín nachází v oblasti Těšínského Slezska ve zvlněné krajině Těšínské
pahorkatiny.
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C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky
Hmotný majetek
V prostoru záměru se nachází pouze pozemky ve vlastnictví investora záměru, určené k výstavbě záměru.
Nenachází se zde žádný jiný nemovitý hmotný majetek.

Architektonické a historické památky
V prostoru záměru a v jeho bezprostředním okolí se nenacházejí žádné nemovité kulturní památky,
podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči a evidované v
Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. V prostoru záměru se rovněž nenachází žádná
drobná solitérní architektura.

Archeologická naleziště
V prostoru záměru se nenachází žádné archeologické naleziště.

C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura
Záměr se nachází ve městě Český Těšín při silnici I/11 (ul. Jablunkovská), která tvoří hlavní komunikační
osu území. Příjezd do prostoru záměru je zajištěn ze silnice I/11 prostřednictvím příjezdové komunikace a
parkovacích ploch stávajícího (ve výstavbě) areálu Retail I - Tesco. Komunikační systém je při zajištění
stavební a provozní údržby vyhovující.
Geometrie komunikační sítě a stávající intenzity dopravy jsou zřejmé z následujícího obrázku a tabulky:
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Obr.: Komunikační systém města Český Těšín, intenzity dopravy na komunikační síti (ŘSD ČR, 2005)

Tab.: Výsledky sčítání dopravy na silnici I/11 v profilu záměru (ŘSD ČR, 2005)
Silnice

Profil

Těžká

Osobní

Motocykly

Celkem

I/11

7-0461

1997

9727

19

11743

V území je dále dostupná hromadná doprava, s ohledem na kontakt s obytnou zástavbou je využívána i
pěší resp. cyklistická doprava.
V území je dostupná veškerá další nezbytná technická infrastruktura.

C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí
Pro území nejsou specifikovány žádné další charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny.
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ČÁST D
(ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)

D.I.
CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD
JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Zdravotní vlivy a rizika
Vlastní provoz záměru neprodukuje ve významné míře (tj. v míře, které by způsobovaly přeslimitní vlivy)
žádné škodliviny (znečištění ovzduší, znečištění vod, hluk, hygienické závady případně jiné faktory), které
by mohly mít přímé zdravotní následky. Z toho vyplývá i přijatelné nízké ovlivnění obyvatel z hlediska
potenciálních zdravotních vlivů nebo rizik.
Obdobně tak i v průběhu realizace záměru nelze očekávat významné negativní ovlivnění obyvatel. Stavební
resp. zemní práce většího rozsahu nebudou prováděny, budou prováděny pouze běžné konstrukční práce a
stavební práce menšího rozsahu.

Sociální a ekonomické důsledky
Nelze očekávat významné sociální nebo ekonomické důsledky provozu nebo výstavby záměru. Záměr
vytváří několik desítek pracovních míst.

Počet dotčených obyvatel
Záměr v míře překračující příslušné limity neovlivňuje žádné obyvatele.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy na kvalitu ovzduší
S ohledem na způsob vytápění a spotřebu paliva a z ní vyplývající poměrně nízkou produkci škodlivin
nepředpokládáme významnější ovlivnění stávající kvality ovzduší v okolí hodnoceného záměru.
Záměrem vyvolaná automobilová doprava, s ohledem na relativně nízkou intenzitu (maximálně 2 nákladní
vozidla za den) také nebude podstatnějším zdrojem emisí. V případě osobní dopravy nepředpokládáme
prakticky žádný nárůst dopravy - objekt budou navštěvovat zákazníci areálu a sousední prodejny TESCO.
Celkově tedy nepředpokládáme prakticky žádné ovlivnění celkové kvality ovzduší v důsledku realizace
záměru.
Záměr nebude zdrojem zápachu.
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Vlivy na klima
S ohledem na dispoziční řešení areálu a stávající konfiguraci terénu vylučujeme, že by hodnocený záměr v
budoucnu ovlivňoval makroklimatické jevy způsobované sluneční radiací nebo jinak ovlivňoval místní
klimatické charakteristiky.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Zdrojem hluku do venkovního prostoru budou u záměru pouze běžná technická zařízení budov, tj.
vytápění, vzduchotechnika případně klimatizace. Půjde o běžné typové výrobky. V nejbližším resp. nejvíce
dotčeném chráněném venkovním prostoru nebo chráněném venkovním prostoru staveb (ul. Jablunkovská
1363/4 a 1362/3) bude dodržen jak denní, tak i noční limit pro hluk z provozoven (LAeq,T = 50/40 dB
den/noc).
Vlivy hluku související dopravy včetně hluku z parkovišť byly vyhodnoceny v rámci hlukové studie pro
předchozí etapu záměru (Hypermarket Český Těšín, hluková studie. Ing. Jaroslav Vrána - AVAP, březen
2006). V této studii byly hodnoceny všechny zdroje dopravního hluku, souvisejícího jak s předchozí etapou
záměru (Retail I - Tesco), tak i s předkládaným záměrem (Retail). Závěry studie jsou takové, že v
nejbližším resp. nejvíce dotčeném chráněném venkovním prostoru nebo chráněném venkovním prostoru
staveb (ul. Jablunkovská 1363/4 a 1362/3) bude prokazatelně dodržen jak denní, tak i noční limit pro hluk
z provozoven (LAeq,T = 50/40 dB den/noc). K těmto závěrům je nutno dodat, že objekt záměru Retail bude
tvořit "bariéru" proti hluku šířenému z parkovišť, dojde tedy k dalšímu snížení očekávaných hladin hluku v
chráněném prostoru.
Požadované limitní hladiny hluku jsou z uvedených důvodů spolehlivě dosažitelné a otázka protihlukové
ochrany není v posuzovaném případě kritická. Obdobně tak hluková problematika v období výstavby je
řešitelná.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.

D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vlivy na odvodnění území
Realizací záměru nedojde k významnému zvýšení zpevněných a zastřešených ploch v území. Pozemek
záměru je z velké části zpevněn již za stávajícího stavu (realizací záměru dojde k nejvýše cca 10 % zvýšení
zpevněných resp. zastřešených ploch) a dojde tak jen k dílčímu zvýšení povrchového odtoku na úkor
vsaku. Toto navýšení (vzhledem charakteru využití území) významným způsobem neovlivní celkový
charakter odvodnění území.
Srážkové vody nebudou volně odtékat, ale budou odvedeny do dešťové kanalizace a následně mimo areál.

Vliv na kvalitu povrchových vod
Nebudou vypouštěny žádné technologické odpadní vody.
Do splaškové kanalizace budou zaústěny odpadní vody ze zdravotechnických zařízení pro zaměstnance
(WC, umývárny, sprchy), do dešťové kanalizace potom neznečištěné srážkové vody ze střech. Kvalita
splaškové vody i neznečištěné dešťové vody ze střech bude odpovídat povoleným limitům kanalizačního
řádu.
Srážkové vody z parkovišť budou předčištěny v ORL na zbytkovou koncentraci NEL méně než 1 mg/l.
Vlivem záměru tedy nelze předpokládat ovlivnění kvality povrchových vod.
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Vlivy na kvalitu podzemní vody
Vliv záměru na kvalitu podzemní vody lze prakticky vyloučit. Nebudou provozovány žádné přímé vpusti do
horninového prostředí. Podzemní voda se v území (dle odborného odhadu) nachází v hloubce cca 5 a více
metrů pod úrovní terénu.
Záměr se nenachází v ochranném pásmu vodních zdrojů.

Ovlivnění hydrogeologických charakteristik
K ovlivnění hydrogeologických charakteristik by mohlo potenciálně dojít zejména v souvislosti se zásahem
do podložních hornin, které v dané oblasti mají funkci kolektoru podzemní vody. Žádná z těchto alternativ
nepřipadá v úvahu, nelze tedy jakékoliv vlivy na hydrogeologické charakteristiky území předpokládat.

D.I.5. Vlivy na půdu
Záměr neklade nároky na zábor zemědělského půdního fondu (ZPF) ani pozemků určených k plnění funkcí
lesa (PUPFL). Zároveň je záměr v souladu s územním plánem města Český Těšín.
Z hlediska ochrany půd proto nevyplývají vzhledem k záměru žádná omezení.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
V souvislosti s realizací záměru nebudou hloubeny podzemní prostory. Původní profil horninového prostředí
na lokalitě je již ovlivněn původní činností - vyrovnání nivelety navážkami, výkopy pro inženýrské sítě, atd.
Stavebními a terénními úpravami nebude prováděn zásah do původního horninového prostředí.
Přírodní zdroje ani zdroje nerostných surovin nebudou záměrem dotčeny. Záměrem nebudou poškozeny
geologické ani paleontologické památky.

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Záměr bude realizován v ekologicky nestabilním území. Šetřením nebyly zjištěny chráněné druhy rostlin a
živočichů (podle vyhlášky č. 395/1992 Sb.) ani potenciální výskyt biotopů zvláště chráněných druhů rostlin
a živočichů. Jejich výskyt není rovněž očekáván v jiném období roku. Nelze tedy předpokládat přímé nebo
zprostředkované ohrožení. Záměrem nebudou nevratně poškozeny přírodě blízké biotopy.
Po skončení stavebních prací a po provedení terénních modelací bude provedena výsadba zeleně. Projekt
předpokládá výsadbu stromové zeleně podél komunikací, místy vhodně doplněnou keřovou zelení.
V území určeném pro výstavbu záměru ani v jeho bezprostředním okolí (potenciálně ovlivněném
výstavbou) se nenachází prvky územního systému ekologické stability. Záměr nekoliduje s významnými
krajinnými prvky, jejichž ochrana je obecně stanovena zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny. Není rovněž dotčen žádný registrovaný významný krajinný prvek.
Záměr nekoliduje s ochrannými podmínkami zvláště chráněných území (národní parky, chráněné krajinné
oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky).
Významně negativní vliv na lokality soustavy Natura byl stanoviskem příslušného Krajského úřadu vyloučen
(viz příloha 2 tohoto oznámení).

D.I.8. Vlivy na krajinu
Krajina v dotčeném území a jeho okolí je dána urbanistickou strukturou města a dřívější činností v
prostoru. Realizace záměru tedy charakter krajiny významně nezmění.
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D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
V prostoru záměru se nenachází žádné stavební objekty, nemovitý hmotný majetek, architektonické a
historické památky nebo archeologická naleziště. Z důvodu jejich absence proto nebudou ovlivněny.

D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Záměr (Retail) bude dopravně obsluhován společně s předchozí etapou záměru (Retail I - Tesco). Dopravní
obsluha pro areál obou záměrů bude činit do cca 1000 osobních vozidel, 5 těžkých nákladních vozidel a 10
lehkých nákladních vozidel za den na příjezdu (a stejný počet odjezdů). U nákladní dopravy je uvažováno,
že jde o 100% cílovou dopravu (tj. bez přítomnosti záměru by se na komunikační síti dotčeného území
nepohybovaly), u osobní dopravy je uvažováno, že cca 50% vozidel představuje cílovou dopravu,
zbývajících 50% se na komunikační síti dotčeného území pohybuje vždy a záměr navštíví při cestě za jiným
cílem. Dále je uvažováno, že rozdělení směrů dopravy na silnici I/11 do dvou směrů je přibližně 50%:50%
(sever:jih).
S uvážením uvedených údajů je podíl cílové dopravy záměru (cca 500 osobních a 15 nákladních vozidel za
den) na celkových intenzitách dopravy na silnici I/11 v profilu zaústění vjezdu do areálu (cca 9727
osobních a 1997 nákladních vozidel za den) je velmi nízký. Nepřekročí cca 5% stávající osobní dopravy a
1% stávající nákladní dopravy. To je málo významná hodnota, odpovídající přirozenému kolísání resp.
růstu silniční dopravy.
S ohledem na skutečnost, že záměr je v souladu s územním plánem, nedochází k nárůstu zbytné dopravy.
Dochází k funkčnímu naplnění území, realizace záměru tak vylučuje v daném prostoru potenciální realizaci
záměrů jiných, avšak obdobných (obchodních apod.) a tedy i dopravními nároky srovnatelných.
Záměr negativně neovlivňuje stávající pěší a cyklistické trasy v území, umožňuje využití hromadné
dopravy.
Stav komunikační sítě požadovaný provoz umožňuje.
Vlivy na jinou infrastrukturu nejsou očekávány, nedochází k rozvoji ani k omezení existující infrastruktury.

D.I.11. Jiné ekologické vlivy
Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané.
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D.II.
ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Rozsah přímých vlivů je prakticky omezen stávajícím rozsahem areálu záměru (Retail I - Tesco a Retail),
nedochází k zasažení širšího území.

D.III.
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny.

D.IV.
OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem,
předpisů a povolovacích rozhodnutí. Nad tento rámec nejsou navržena žádná dodatečná opatření.

D.V.
CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
V průběhu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by
znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a veřejného zdraví.
Dostupné informace jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí dostatečné.
Charakter a umístění záměru nedává předpoklady vzniku významných negativních vlivů na životní prostředí
nebo veřejné zdraví. Stejně tak území, do kterého je záměr umisťován (dřívější výrobního resp. dopravní
areálu, tzv. brownfield) není mimořádně citlivé na antropogenní zásahy. Z těchto důvodů je v závěrech
hodnocení možných vlivů na životní prostředí dostatečný prostor na absorbování případných neurčitostí.
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ČÁST E
(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU)
Záměr je řešen v jedné variantě.
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ČÁST F
(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE)

F.I.
MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE
Situační, dispoziční a konstrukční řešení záměru je dokladováno v přílohové části tohoto oznámení. Tamtéž
je doložena i fotodokumentace a další nezbytné doklady.

F.II.
DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
Nejsou uvedeny.
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ČÁST G
(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU)
Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné a srozumitelné formě údaje o záměru a dále závěry
jednotlivých dílčích okruhů hodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí. Zájemcům o podrobnější
údaje proto doporučujeme prostudování příslušných kapitol oznámení.
Základní údaje, umístění záměru
Ve městě Český Těšín při ulici Jablunkovské je připravována výstavba maloobchodní prodejny různého
sortimentu. Záměr je umístěn v prostoru areálu Tesco (v současné době ve výstavbě), tvoří jeho II. etapu.
Umístění záměru je zřejmé z následujícího obrázku (měřítko 1:25 000, detail 1:10 000):

Umístění záměru je v souladu s územním plánem města Český Těšín.
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Údaje o řešení záměru
Objekt záměru je tvořen jednopodlažní budovou s půdorysnými rozměry cca 54 x 45 m, výšky cca 7 m.
Prostor objektu je rozdělen do prostor pro budoucí uživatele s odpovídajícím sociálním a skladovým
zázemím, prostor prodeje a vstupní prostor pro zákazníky. Hlavní vstupy jsou navrženy jako prosklené
hliníkové stěny s samostatnými vstupy pro jednotlivé uživatele, kryty střešními markýzami. Vstupuje se
automatickými posuvnými dveřmi do prostoru obchodu. Na vybraných místech obvodového pláště jsou
umístěna firemní loga a reklamní panely. Výška atiky objektu je 7,0 m. Obvodový plášť je tvořen
lakovaným profilovaným plechem s pravidelnou strukturou a metalickým povrchem.
Dopravní napojení areálu využívá řešení z první etapy (areál Tesco), v rámci které je připraveno dopravní
napojení, parkoviště, komunikace a zpevněné plochy. V rámci záměru proto nebude budováno nové
dopravní napojení ani nové parkoviště.

Údaje o možných vlivech na životní prostředí
Záměr neklade nároky na zábor zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkcí lesa,
nachází se na ploše, která je součástí dřívějšího výrobního resp. dopravního areálu (tzv. brownfield). Je
umístěn mimo úzký kontakt s obytnou zástavbou, vzdálenost k nejbližším obytným objektům (sídliště
čtyřpodlažních domů na ul. Jablunkovské) je 60 metrů a více.
Záměr neklade významné nároky na spotřebu vody ani ostatních zdrojů (plyn, elektrická energie apod.).
Doprava, obsluhující záměr, je kalkulována společně pro celý areál Tesco a nepřekročí cca 1000 osobních,
5 těžkých nákladních a 10 lehkých nákladních vozidel za den. Záměr není významným zdrojem hluku, emisí
do ovzduší ani zápachu, který by mohl ovlivňovat obyvatelstvo. Území nepodléhá žádné zvláštní ochraně
přírody a krajiny, v areálu se nevyskytuje žádná hodnotná vegetace. Záměr neleží v zátopovém území ani
v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje.
Ve všech sledovaných oblastech (ovzduší, hluk, povrchová a podzemní voda, půda, fauna, flóra,
ekosystémy, krajina případně jiné) jsou proto možné vlivy záměru přijatelně nízké a nepředstavují zdroj
významného negativního ovlivnění okolního území ani obyvatelstva a jejich zdraví.
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ČÁST H
(PŘÍLOHY)

Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem tohoto oznámení.

Seznam příloh:
Příloha 1 Grafické přílohy:
Příloha 1.1 Situace
Příloha 1.2 Majetkoprávní vztahy
Příloha 1.3 Půdorys
Příloha 1.4 Řezy
Příloha 1.5 Pohledy
Příloha 1.6 Fotodokumentace
Příloha 2 Doklady:
- vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územního plánu
- stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.

KONEC HLAVNÍHO TEXTU OZNÁMENÍ
Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na
zpracování oznámení se nachází v jeho úvodní části.
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Přehled zkratek
BaP

benzo(a)pyren

BPEJ

bonitovaná půdně-ekologická jednotka

ČGS

Česká geologická služba

ČOV

čistírna odpadních vod

EIA

posouzení vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment)

EVL

evropsky významná lokalita

CHOPAV

chráněná oblast přirozené akumulace vod

k.ú.

katastrální území

MŽP

Ministerstvo životního prostřdí

n.m.

nad mořem

NEL

nepolární extrahovatelné látky ("ropné látky")

N

kategorie odpadu nebezpečný

NRBK

nadregionální biokoridor

NV

Nařízení vlády

LBC

lokální biocentrum

LBK

lokální biokoridor

O

kategorie odpadu ostatní

ORL

odlučovač ropných látek

OZKO

oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší

PP

přírodní památka

PR

přírodní rezervace

PUPFL

pozemky určené k plnění funkcí lesa

ŘSD ČR

Ředitelství silnic a dálnic České republiky

s.r.o.

společnost s ručením omezeným

TKO

tuhý komunální odpad

ÚSES

územní systém ekologické stability

ZPF

zemědělský půdní fond
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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
RETAIL ČESKÝ TĚŠÍN
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb. Slouží jako základní podklad pro
provedení zjišťovacího řízení podle § 7 zákona.
Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona.
Oznamovatelem záměru je firma Domint, a.s.
Zpracování oznámení proběhlo v květnu až červnu 2007. Pro zpracování byly použity podklady poskytnuté
oznamovatelem, dílčí doplňující informace vyžádané zpracovatelem oznámení při vlastním zpracování
a údaje získané během vlastních průzkumů lokality.
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ČÁST A
(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)

A.1. Obchodní firma
Třinec Property Development, a.s.

A.2. IČ
27214541

A.3. Sídlo
Bílkova 855/19
110 00 Praha 1, Staré město

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Ing. Michael Beier
jednatel
BENEPRO,s.r.o
Jablunkovská 851/40
PSČ 737 01 Český Těšín
kancelář:
tel./fax :
e-mail:

558 769 556
558 769 555/ 558 769 554
info@benepro.cz
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ČÁST B
(ÚDAJE O ZÁMĚRU)

B.I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1. Název a zařazení záměru
Název záměru:

Retail Český Těšín.
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona
č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb., je následující1:
kategorie:

II

bod:

10.15

název:

Záměry podle této přílohy, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li
tyto limitní hodnoty v příloze uvedeny; stavby, činnosti a technologie neuvedené
v předchozích bodech této přílohy nebo nedosahující parametrů předchozích
bodů této přílohy, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného
podle zvláštního právního předpisu mohou samostatně nebo ve spojení s jinými
významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

sloupec:

B

Dle §4 uvedeného zákona patří pod odstavec (1) písmeno b) a podléhá posuzování podle zákona, pokud se
tak stanoví ve zjišťovacím řízení.
Příslušným úřadem je Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru

1

zastavěná plocha:

cca 2413 m2

počet parkovacích stání:

0 (záměr využívá parkoviště areálu Tesco (v současné době ve výstavbě),
které má kapacitu dimenzovanou i pro Retail)

Původní zařazení, ke kterému je vztaženo nedosažení příslušné limitní hodnoty, je toto:
kategorie:
bod:
název:

sloupec:

II
10.6
Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m2
zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu
pro celou stavbu
B
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B.I.3. Umístění záměru
Záměr je umístěn následovně:
kraj:
okres:
obec:
katastrální území:
pozemky:
vlastník pozemků:

Moravskoslezský
Karviná
Město Český Těšín
Český Těšín
1852/2, 1855/2, 1863/12
Třinec Property Development, a.s., Bílkova 855/19, 110 00 Praha 1

Prostor a okolí záměru v katastrálním území Český Těšín jsou pro účely zpracování tohoto oznámení
nazývány tzv. dotčeným územím.
Záměr je umisťován do areálu Tesco (v době zpracování tohoto oznámení ve výstavbě) při ul.
Jablunkovské v Českém Těšíně. Poloha záměru v rámci celého areálu Tesco je zřejmá z následujícího
obrázku:
Obr.: Umístění záměru (měřítko 1:25 000, detail 1:10 000)

Z hlediska územního plánu města Český Těšín se záměr nachází na území U-AO, v zóně aktivit obchodu,
výroby a služek. Přípustné funkční využití zahrnuje např. manipulační plochy, nezbytné komunikace a
technickou vybavenost, ochrannou zeleň, zařízení obchodu a služeb, velkoprostorové prodejny, čerpací
stanice PHM. Tomuto určení záměr odpovídá.
Vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územně plánovací dokumentace je dokladováno
v příloze 2 tohoto oznámení.
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B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Charakterem záměru je novostavba prodejny s nájemními jednotkami různého sortimentu včetně napojení
na inženýrské sítě.
Záměr je umístěn v prostoru areálu Tesco (v době zpracování tohoto oznámení ve výstavbě), tvoří jeho
II. etapu. Návrh odpovídá využití pro občanskou vybavenost komerčního typu dle územního plánu města
Český Těšín.
Areál Tesco ve své I. etapě prošel zjišťovacím řízením dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí. V tomto zjišťovacím řízení bylo uvažováno i se spolupůsobícími vlivy připravované
II. etapy (tj. předkládaného záměru Retail). Z tohoto důvodu proto nedochází ke kumulaci vlivů nad rámec
již zjištěných skutečností. Záměr zároveň dotváří areál Tesco do cílové podoby, ani z tohoto důvodu tedy
nebude dále docházet ke kumulaci vlivů.
V bezprostředním okolí se dále nenachází žádné aktivity, které by mohly vést ke kumulaci případných
negativních vlivů.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Záměr je navržen za účelem zajištění obchodních ploch.
Umístění záměru je vázáno na koncepční řešení území a dostupné pozemky. Není navrženo ve více
variantách.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Základní výkresová dokumentace, ze které jsou zřejmé uváděné popisné údaje, je doložena v příloze 1
tohoto oznámení.

Základní údaje
Záměr je umístěn v severní části areálu Tesco v Českém Těšíně.
Zastavěná plocha objektu záměru je cca 2413 m2 s půdorysnými rozměry cca 53,86 x 44,80 m. Parkoviště
jsou zahrnuta v parkovacích plochách Tesca, nejsou navrhována nová.

Urbanistické a architektonické řešení
Objekt je dispozičně rozdělen do prostor pro budoucí uživatele s odpovídajícím sociálním a skladovým
zázemím. Z provozního hlediska je dále rozdělen na několik samostatných úseků: jednotlivé vstupní
prostory pro zákazníky, vstupní samostatné prostory pro zaměstnance a prodejní prostor se skladovým
zázemím. Tyto prostory mají nezávislé vstupy, dispozičně jsou uspořádány tak, aby nedocházelo k
negativnímu ovlivňováni samostatných jednotlivých provozů a činností (pohyb zboží, zákazníků,
zaměstnanců, zásobovacích vozidel apod.).
Hlavní vstupy jsou navrženy jako prosklené hliníkové stěny s samostatnými vstupy pro jednotlivé uživatele,
kryty střešními markýzami. Vstupuje se automatickými posuvnými dveřmi do prostoru obchodu. Na
vybraných místech obvodového pláště jsou umístěna firemní loga a reklamní panely. Výška atiky objektu je
7,0 m. Obvodový plášť je tvořen lakovaným profilovaným plechem s pravidelnou strukturou a metalickým
povrchem.
Dispozice vyhovuje požadavkům hygienických předpisů a platných norem a respektuje požadavky na
přístupnost a bezpečnost pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
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Technické řešení
Hala objektu je navržena jako jednopodlažní skeletová prefabrikovaná konstrukce. Svislá konstrukce
skeletu je tvořena železobetonovými sloupy čtvercového průřezu. Sloupy jsou navrženy jako vetknuté do
prefabrikovaných kalichů. Vodorovná konstrukce střechy je navržena ze železobetonových vazníků
uložených na sloupy v příčném směru. Po obvodě haly jsou navržena ztužidla. Nosná konstrukce střechy je
navržena z trapézového plechu, který bude ukládán na vaznice. Spád střechy je vytvořen rozdílnou
výškovou úrovní vazníků, neboli rozdílnou délkou sloupů. Vaznice jsou v šikmé rovině kladeny z vazníku na
vazník. Nosné betonové konstrukce budou doplněny drobnými ocelovými konstrukcemi a zámečnickými
výrobky (přístřešky, podpory vzduchotechnických zařízení, žebříky atd.).
Obvodový plášť je tvořen lakovaným profilovaným plechem s pravidelnou strukturou a metalickým
povrchem, který navazuje na barevně neutrální průběžný železobetonový soklový pás. Vstupní strana
nájemních prostor v průčelí objektu je navržena jako prosklená stěna z hliníkových profilů se samostatnými
vstupy pro zákazníky krytými markýzou. Konstrukce markýzy je z ocelových žárově pozinkovaných profilů.
Výplně otvorů a podlahy interiéru jsou dle účelu místností. Podhledy jsou navrženy v místnostech s trvalým
pobytem lidí a v hygienických místnostech sádrokartonové.

Dopravní napojení, řešení vnějších ploch
Dopravní napojení areálu využívá řešení z první etapy (areál Tesco), v rámci které je připraveno dopravní
napojení, parkoviště, komunikace a zpevněné plochy. Pro tuto etapu byla vydána všechna potřebná
stavební povolení a vodoprávní rozhodnutí a v současné době je v realizaci. V rámci záměru proto nebude
budováno nové dopravní napojení a parkoviště, součástí jsou pouze komunikační plochy související s
vlastním objektem záměru (pohyb zákazníků, zásobování) a související ozeleněné plochy.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení:

v průběhu roku 2007

Předpokládaný termín dokončení:

v průběhu roku 2008

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky:
kraj:

Moravskoslezský

Moravskoslezský kraj
28. října 117
702 18 Ostrava
tel.: 595 622 222

obec:

Město Český Těšín

Město Český Těšín
Náměstí ČSA 1/1
737 01 Český Těšín
tel.: 558 713 100

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí a správních úřadů
stavební povolení:

Městský úřad Český Těšín
odbor výstavby a životního prostředí
Náměstí ČSA 1/1
737 01 Český Těšín
tel.: 558 713 100
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B.II.
ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1. Půda
Půda:

celková plocha dotčených pozemků:

22 236 m2

zastavěná plocha:

cca 2413 m2, z toho:

ZPF (BPEJ):
PUPFL:
v průběhu výstavby

parcely nejsou součástí ZPF, nemají BPEJ
parcely nejsou součástí PUPFL
dočasný zábor není vyžadován

Pozn.: Výčet dotčených parcel je uveden v kapitole B.I.3. Umístění záměru (viz strana 8 tohoto
oznámení).

B.II.2. Voda
Pitná voda:

roční spotřeba:
průměrná denní spotřeba:
maximální denní spotřeba:
maximální hodinová spotřeba:

Qrok = cca 840 m3/rok
Qp = cca 2,4 m3/den (0,03 l/s)
Qmax = cca 0,042 l/s
Qh = cca 0,005 l/s

zdroj:

místní rozvod

v průběhu výstavby:

spotřeba nespecifikována (běžná)

Technologická voda:

bez nároků

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie:

Zemní plyn:

požadovaný příkon:

cca 980 kW

zdroj:

rozvodná síť

v průběhu výstavby:

odběr nespecifikován (běžný)

spotřeba:

cca 106 700 m3/rok

zdroj:

místní středotlaký rozvod

v průběhu výstavby:

bez nároků

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Zákazníci:

celkový počet vozidel:

cca 1000 voz/den (příjezd),
stejný počet odjezdů

druh vozidel:

osobní

dopravní trasa:

ul. Jablunkovská

doba provozu:

denní doba pracovních dní

Pozn.: Počet vozidel je společný pro celý areál Tesco, tj. Retail I + Retail.

Zásobování:

těžká nákladní doprava (kamiony):

cca 5 voz/den (příjezd),
stejný počet odjezdů

STRANA 11 z 31

RETAIL ČESKÝ TĚŠÍN
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

lehká nákladní doprava:

cca 10 voz/den (příjezd),
stejný počet odjezdů

dopravní trasa:

ul. Jablunkovská

doba provozu:

denní doba pracovních dní

Pozn.: Počet vozidel je společný pro celý areál Tesco, tj. Retail I + Retail.

Výstavba:

intenzita dopravy:

variabilní

druh vozidel:

střední a těžká nákladní

B.III.
ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1. Ovzduší
Bodové zdroje:

NOx:
CO:
CxHy:
prach:
SO2:

204,9 kg/rok
34,1 kg/rok
13,7 kg/rok
2,1 kg/rok
1,0 kg/rok

Pozn.: Uvedená emise škodlivin odpovídá celkové roční spotřebě cca 106 700 m3 zemního plynu.

Liniové zdroje:

NOx:
CO:
CxHy:
prach:
SO2:

72,3 g/km.den
20,2 g/km.den
7,5 g/km.den
2,6 g/km.den
0,1 g/km.den

Výstavba:

nespecifikováno (množství nízké)

B.III.2. Odpadní voda
Splaškové vody:

produkce:

cca 840 m3/rok

nakládání:

stávající kanalizační sběrač DN 1400

Pozn.: Odpovídá přibližně množství odebrané pitné vody.

Technologické vody:
Srážkové vody:

nejsou produkovány
celkem:

Q = cca 320,60 l/s

nakládání:

stávající kanalizační sběrač DN 1400

Pozn.: Srážkové vody z parkovišť budou předčištěny v ORL na zbykovou koncentraci NEL méně než
1 mg/l.

Výstavba:

nespecifikováno (množství zanedbatelné)

B.III.3. Odpady
Provoz, údržba:

číslo, název,

07 02 13 Plastový odpad

kategorie, množství, nakládání:

O, jednotky t/rok, znovupoužití
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly
15 01 02 Plastové obaly
15 01 06 Směsné obaly
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15 01 09 Textilní obaly

O, jednotky t/rok, předávání oprávněné
osobě, znovupoužití
Pozn.: S obaly bude přednostně nakládáno v režimu zákona č. 477/2001 Sb., o obalech.

20 03 01 Směsný komunální odpad
20 03 03 Uliční smetky

O, jednotky t/rok, předávání oprávněné
osobě
20 01 21 Zářivky
20 01 33 Baterie a akumulátory

N, desítky kg/rok, předávání oprávněné
osobě
Uvedený výčet je jen orientační. Problematika odpadového hospodářství za provozu
záměru je spolehlivě řešitelná v rámci platné legislativy, tj. v režimu zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpady budou tříděny a shromažďovány dle
jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením,
odcizením nebo únikem. Zneškodňovány budou oprávněnou osobou.
Výstavba:

číslo, název,

kategorie, množství, nakládání:

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika
17 02 Dřevo, sklo a plasty
17 04 Kovy
17 05 Zemina
17 06 Izolační materiály
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady
16 02 Odpady z elektrického
a elektronického zařízení

O, výjimečně N, desítky t/dobu výstavby,
předávání oprávněné osobě
Uvedený výčet je jen orientační. Problematika odpadového hospodářství v době
stavebních a konstrukčních prací je spolehlivě řešitelná v rámci platné legislativy, tj.
v režimu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpady budou tříděny a
shromažďovány dle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před nežádoucím
znehodnocením, odcizením nebo únikem. Zneškodňovány budou oprávněnou
osobou.

B.III.4. Ostatní
Hluk:

doprava na veřejných komunikacích:

nespecifikováno

Pozn.: Hlukové parametry dopravního proudu na veřejných komunikacích nejsou výpočtově určeny
hlukovými emisemi jednotlivých vozidel, ale skladbou a intenzitou dopravního proudu.

kotelna, vzduchotechnika, klimatizace:

do LA = 55 dB/2 m
(nepřetržitě, v noci omezený provoz)

zásobování (manipulace se zbožím):

do LA = 60 dB/2 m
(pouze ve dne, do cca 2 h za den)

v průběhu výstavby:

do 70 dB/5 m

Vibrace:
Záření:

nejsou produkovány
ionizující záření:

zdroje nejsou používány

elektromagnetické záření:

významné zdroje nejsou používány
(pouze běžná komunikační zařízení)

Další fyzikální nebo biologické faktory:

nejsou používány
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B.III.5. Rizika vzniku havárií
Záměr nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů. Záměr nespadá
do režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.
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ČÁST C
(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ)

C.I.
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Dotčené území je umístěno na antropogenně ovlivněné ploše, která je součástí dřívějšího výrobního resp.
dopravního areálu (tzv. brownfield). Nachází se mimo hlavní obytnou zástavbu města.
Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. To prakticky
znamená:
• V dotčeném území se nenachází prvky územního systému ekologické stability, a to ani na lokální,
ani na regionální úrovni.
• V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území ani není dotčené území součástí
žádného zvláště chráněného území. Dotčené území neleží v národním parku nebo chráněné krajinné
oblasti, v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace,
národní přírodní památky nebo přírodní památky.
• Dotčené území není součástí přírodního parku.
• Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000 (nevyskytují se zde evropsky významné lokality ani
ptačí oblasti).
• Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného registrovaného významného krajinného prvku.
Dotčené území je zařazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší.
Vlastním územím neprotéká žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na něm ani žádná
vodní plocha, prameniště či mokřad.
V dotčeném území se nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb.
o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Záměr je umístěn mimo zátopové území Q100. Dotčené území se
nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).
Plocha výstavby záměru se nenachází v území archeologického zájmu.
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost
navrhovaného záměru.
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C.II.
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Ve městě Český Těšín a jeho místních částech žije celkem 26 059 obyvatel1.
Záměr je umístěn v neobydleném a uzavřeném výrobním resp. skladovacím areálu. Nejbližší obytné
objekty se nachází v malém sídlišti čtyřpodlažních domů při ulici Jablunkovské severně od záměru. Nejbližší
objekty (Jablunkovská 1363/4 a 1362/3) jsou ve vzdálenosti cca 60 metrů od prostoru záměru (přes
garáže a cestu), trvale zde žije několik desítek obyvatel.
Údaje o zdravotním stavu obyvatel nebyly pro účely zpracování oznámení zjišťovány.

C.II.2. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Území města Český Těšín je (dle sdělení č. 4 uveřejněném ve věstníku MŽP, částka 3 z března 2007)
zařazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Důvodem pro zařazení do OZKO je
překračování imisních limitů pro tuhé znečišťující látky (PM10) na celém území města.
Nejbližší stanice imisního monitoringu je stanice ČHMÚ č. 1066 Český Těšín, vzdálená od hodnocené
lokality cca 1,4 km. Uvedené hodnoty byly naměřeny v roce 2005:
Tab.: Výsledky imisního monitoringu ČHMÚ, stanice 1066 Český Těšín
Oxid dusičitý Oxid siřičitý
(SO2)
(NO2)
průměrná roční koncentrace (µg.m-3)
hodnota ročního imisního limitu IHr (µg.m-3)

29,4

14,8

Tuhé látky PM10
60,5

40

-

40

maximální naměřená 24hodinové koncentrace (µg.m-3)

98,9

82,2

456,7

datum naměření maxima v daném roce

10.1.

23.1.

9.1.

hodnota 24hodinového imisního limitu IHd (µg.m-3)

-

125

50

maximální naměřená hodinové koncentrace (µg.m-3)

197,0

152,3

661,0

datum naměření maxima v daném roce

10.1.

6.2.

9.1.

200

350

-

hodnota hodinového imisního limitu IHd (µg.m-3)

Z uvedených hodnot je zřejmé, že roční průměrné koncentrace oxidu dusičitého v blízkosti měřící stanice
dosahují úrovně cca 75% imisního limitu (LV = 40 µg.m-3), maximální hodinové koncentrace pak cca 98%
limitu (LV = 200 µg.m-3).
Maximální denní koncentrace oxidu siřičitého v blízkosti měřící stanice dosahují úrovně cca 66% imisního
limitu (LV = 125 µg.m-3), maximální hodinové koncentrace pak cca 44% limitu (LV = 350 µg.m-3).
Roční průměrné koncentrace PM10 v blízkosti měřící stanice dosahují úrovně vyšší než je hodnota imisního
limitu (LV = 40 µg.m-3), nadlimitní úrovně dosahují i maximální hodinové koncentrace (LV = 200 µg.m-3).

1

Zdroj: Český statistický úřad, údaj k 31.12.2004.
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Výsledky měření tedy ukazují, že v Českém Těšíně je přeslimitní zátěž tuhými znečišťujícími látkami, u
plynných škodlivin k překračování imisního limitu nedochází, u škodliviny NO2 se však naměřená hodnota
hodinového maxima k limitní úrovni blíží.

Klima
Z klimatického hlediska zasahuje hodnocené území do mírně teplé klimatické oblasti MT10 (dle Quitta),
kterou je možno stručně charakterizovat následně:
MT 10 - mírně teplé oblasti s dlouhým, mírně suchým a teplým létem, krátkým přechodným obdobím s
mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá s krátkým
trváním sněhové pokrývky.

C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Dotčené území se nachází v poloze mimo obytnou zástavbu nebo jiné hlukově chráněné prostory. Stávající
hluková situace v prostoru záměru je dána zejména hlukem probíhajících stavebních prací (výstavba areálu
Retail I - Tesco), dopravního provozu na silnici I/11 (ul. Jablunkovská) resp. železniční trati. Vzhledem k
nepřítomnosti hlukově chráněného prostoru (obytných staveb a jejich venkovního chráněného prostoru) v
prostoru záměru nejde o problém.
Nejbližší hlukově chráněný prostor (chráněný venkovní prostor staveb) se nachází v sídlišti čtyřpodlažních
panelových domů ve vzdálenosti cca 60 metrů severně od záměru (Jablunkovská 1363/4, Jablunkovská
1362/3). Výsledky měření hluku zde nejsou k dispozici, jde však o poměrně klidový prostor, vzdálenější od
silnice I/11 (ul. Jablunkovské), lze očekávat, že hygienické limity jsou zde splněny.
Hygienické limity pro hluk z provozoven činí LAeq,T = 50/40 dB (den/noc). Tento limit je rozhodující pro hluk
z technologie záměru (vytápění, vzduchotechnika) i pro hluk z provozu na parkovištích záměru. Ostatní
aplikovatelné limity jsou následující: pro hluk z provozu na pozemních komunikacích LAeq,T = 55/45 dB
(den/noc) a pro hluk z provozu na hlavních pozemních komunikacích LAeq,T = 60/50 dB (den/noc).
Vzhledem k historicky vzniklé hlukové zátěži na silnici I/11 (ul. Jablunkovské) lze aplikovat i korekci pro
tzv. starou hlukovou zátěž, limit v takovémto případě činí LAeq,T = 70/60 dB (den/noc).
Další závažné fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit, nebyly zjištěny.

C.II.4. Povrchová a podzemní voda
Povrchová voda
Hydrologicky náleží lokalita do povodí Olše (2-03-03), která je pravostranným přítokem Odry. V detailu
náleží plocha záměru do povodí Šadovského potoka, číslo hydrologického pořadí 2-03-03-043, který je
levostranným přítokem Olše. Šadovský potok protéká ve vzdálenosti 800 m jižně od lokality záměru, tok
Olše se nachází ve vzdálenosti 500 m východně.
Vodní tok Olše je vymezen v kategorii významný dle vyhlášky č. 267/2005 Sb., kterou se mění vyhláška
Ministerstva zemědělství č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob
provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění vyhlášky č. 333/2003 Sb. Olše je
hraničním tokem a tvoří státní hranici s Polskou republikou. Záměr je umístěn mimo zátopové území Q100
řeky Olše.
Dotčené území se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).

Podzemní voda
Podle hydrogeologické rajonizace náleží území Českého Těšína do rajónu č. 153 - Fluviální a glacigenní
sedimenty v povodí Olše (Michlíček E. a kol., 1986).
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Hydrogeologický rajón 153 zabírá úzký pruh podél řeky Olše od Bohumína po Třinec a zahrnuje kvartérní
fluviální sedimenty řeky Olše a jejího levostranného přítoku Stonávky. Fluviální sedimenty jsou tvořeny
štěrky, písky a písčitými štěrky říčních teras a vlastních údolních niv, s mladším krycím souvrstvím
povodňových hlín.
Koeficient filtrace fluviálních písčitých štěrků údolní nivy řeky Olše má průměrnou hodnotu n.10-4 m.s-1.
Mocnost kolektoru dosahuje cca 5,0 m. Kvalita podzemních vod rajónu je ovlivněna zejména koncentrací
těžkého průmyslu.
V území byla v minulosti v prostoru čerpací stanice Benzina zjištěna kontaminace podzemních vod ropnými
látkami. Sanační zásah proběhl v 90. letech 20. století a zahrnoval sanační čerpání podzemní vody s
následnou dekontaminací (Slivková A., 1993).

C.II.5. Půda
Dle územního plánu města Český Těšín patří dotčené území k plochám U-AO, v zóně aktivit obchodu,
výroby a služek. Přípustné funkční využití zahrnuje např. manipulační plochy, nezbytné komunikace a
technickou vybavenost, ochrannou zeleň, zařízení obchodu a služeb, velkoprostorové prodejny, čerpací
stanice PHM. Prostor je součástí dřívějšího, dnes nevyužívaného, výrobního resp. dopravního areálu (tzv.
brownfield).
Všechny pozemky záměru jsou řazeny dle katastru nemovitostí jako ostatní plochy případně zastavěná
plocha a nádvoří. Nejsou součástí zemědělského půdního fondu (ZPF) ani pozemků určených k plnění
funkcí lesa (PUPFL).

C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologické a geologické poměry
Dle geomorfologického členění (Demek J. ed. a kol., 1987) leží lokalita v soustavě Vnějších Západních
Karpat, podsoustavě (oblasti) Západobeskydská podhůří. V detailním členění jde o geomorfologický celek
Podbeskydská pahorkatina, podcelek Těšínská pahorkatina a okrsek Hornožukovská pahorkatina.
Těšínská pahorkatina je členitou pahorkatinou na ploše 158 km2. Střední výška terénu je 322,0 m n.m.,
střední sklon svahů dosahuje 3°18´. Podloží tvoří flyšové pískovce a jílovce slezského příkrovu s vložkami
vápenců a vyvřelinami těšínitů. Předkvartérní horniny jsou překryty glacigenními a glacilakustrinními
sedimenty sálského zalednění a sprašovými pokryvy. Reliéf je erozně denudační hřbetů oddělených sítí
radiálně se rozbíhajících údolí. Na rozvodnicích zachovány zbytky zarovnaných povrchů. Častý je výskyt
průlomových údolí a říčních teras. Území ovlivněno zásahem kontinentálního zalednění. Nejvyšším bodem
je vrch Šachta (427 m n.m.).
V prostoru Českého Těšína vystupují horniny slezské jednotky vnějšího flyše ve vývoji godulském.
Konkrétně jde o horniny těšínsko-hradišťského souvrství křídového stáří.
Těšínsko-hradišťské souvrství je charakterizováno flyšovým střídáním jílovců s pelosiderity a lávek
pískovců. Jílovce jsou tmavošedé až černošedé nebo tmavě hnědošedé, vápnité, břidličné, lupenitě
rozpadavé. Vyskytují se v polohách 2 cm až přes 7 m, nejčastěji několik centimetrů až decimetrů mocných.
Pískovce jsou jemnozrnné vápnité a křemitovápnité. Vystupují v lávkách 0,5 až 25 cm, maximálně několik
decimetrů mocných.
Předkvartérní horniny jsou na lokalitě překryty kvartérními fluviálními uloženinami řeky Olše. V zájmovém
území byly zjištěny fluviální štěrkopísky a písčité štěrky, zčásti zahliněné, náležející terase Olše risského
stáří. Mocnost fluviálních štěrkopísků dosahuje 6,0 až 7,0 m.
Svrchní část geologického profilu je tvořena antropogenními navážkami charakteru písčitých hlín s úlomky
stavebních materiálů. Mocnost navážek dosahuje cca 1,0 m.
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Nerostné suroviny a přírodní zdroje
Celý katastr města Český Těšín leží v chráněném ložiskovém území č. 14400000 Česká část Hornoslezské
pánve, surovinou je černé uhlí a zemní plyn. V prostoru záměru je vymezena výhradní plocha ložiska
č. 3072400 Žukovský hřbet, dosud netěžené výhradní ložisko černého uhlí a zemního plynu.
V místě záměru nejsou registrována poddolovaná území, pozůstatky a vlivy důlní činnosti, v místě není
evidován žádný sesuv a nepředpokládá se výskyt geologických nebo paleontologických památek.

C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy
Fauna a flora
Pozemek, na kterém je záměr umístěn, je součástí dřívějšího výrobního resp. dopravního areálu (tzv.
brownfield). V současné době je z velké části zpevněn, část je používána jako mezideponie navážek ze
stavby sousedního obchodního centra. Keřové a bylinné patro je chudé, typické pro opuštěné plochy a
rumištní stanoviště. Převažují zde odolné ruderální druhy.
V území bylo dne 19.5.2007 provedeno jednorázové biologické šetření. Po okrajích je pozemek lemován
relativně vzrostlou náletovou zelení (Ailanthus altissima, Populus tremula, Betula pendula). Keřové patro je
reprezentováno běžnými druhy - Sambucus nigra, Rubus ideaus - a bylinné patro, mj. - Solidago virgaurea,
Equisetum arvense, Taraxacum officinale, Ranunculus cris, Urtica dioica, Lamium album. Severní část
pozemku (podél garážových stání) je lemována cca 30 ks vzrostlých stromů druhu Ailanthus altissima,
Betula pendula.
Stejně jako flóra je také fauna zájmového území výrazně antropogenně ovlivněna. Lze předpokládat výskyt
drobných bezobratlých zástupců fauny, charakteristických pro městská stanoviště.
Dotčené území nezasahuje do žádného přírodě blízkého nebo přirozeného vegetačního porostu.
Nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu rostlin nebo živočichů (podle zákona č. 114/1992 Sb. resp.
vyhlášky č. 395/1992 Sb.), vzhledem k charakteru území nelze jejich výskyt ani očekávat.

Územní systém ekologické stability
V dotčeném území se nenachází prvky územního systému ekologické stability, a to ani na lokální, ani na
regionální či nadregionální úrovni.

Chráněná území
V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území ani není dotčené území součástí žádného
zvláště chráněného území. Dotčené území neleží v národním parku nebo chráněné krajinné oblasti,
v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní
památky nebo přírodní památky.

C.II.8. Krajina
Dotčené území se nachází v intravilánu města Český Těšín, tj. v urbanizovaném prostoru. Současný stav
krajiny a dotčeného území lze vyhodnotit jako městské prostředí, antropogenně silně ovlivněné (vlastní
plocha záměru je tzv. brownfield). Spíše než krajinné a přírodní hodnoty se zde proto uplatňují urbanistické
a architektonické koncepty.
Z širšího pohledu se město Český Těšín nachází v oblasti Těšínského Slezska ve zvlněné krajině Těšínské
pahorkatiny.
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C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky
Hmotný majetek
V prostoru záměru se nachází pouze pozemky ve vlastnictví investora záměru, určené k výstavbě záměru.
Nenachází se zde žádný jiný nemovitý hmotný majetek.

Architektonické a historické památky
V prostoru záměru a v jeho bezprostředním okolí se nenacházejí žádné nemovité kulturní památky,
podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči a evidované v
Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. V prostoru záměru se rovněž nenachází žádná
drobná solitérní architektura.

Archeologická naleziště
V prostoru záměru se nenachází žádné archeologické naleziště.

C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura
Záměr se nachází ve městě Český Těšín při silnici I/11 (ul. Jablunkovská), která tvoří hlavní komunikační
osu území. Příjezd do prostoru záměru je zajištěn ze silnice I/11 prostřednictvím příjezdové komunikace a
parkovacích ploch stávajícího (ve výstavbě) areálu Retail I - Tesco. Komunikační systém je při zajištění
stavební a provozní údržby vyhovující.
Geometrie komunikační sítě a stávající intenzity dopravy jsou zřejmé z následujícího obrázku a tabulky:
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Obr.: Komunikační systém města Český Těšín, intenzity dopravy na komunikační síti (ŘSD ČR, 2005)

Tab.: Výsledky sčítání dopravy na silnici I/11 v profilu záměru (ŘSD ČR, 2005)
Silnice

Profil

Těžká

Osobní

Motocykly

Celkem

I/11

7-0461

1997

9727

19

11743

V území je dále dostupná hromadná doprava, s ohledem na kontakt s obytnou zástavbou je využívána i
pěší resp. cyklistická doprava.
V území je dostupná veškerá další nezbytná technická infrastruktura.

C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí
Pro území nejsou specifikovány žádné další charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny.
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ČÁST D
(ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)

D.I.
CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD
JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Zdravotní vlivy a rizika
Vlastní provoz záměru neprodukuje ve významné míře (tj. v míře, které by způsobovaly přeslimitní vlivy)
žádné škodliviny (znečištění ovzduší, znečištění vod, hluk, hygienické závady případně jiné faktory), které
by mohly mít přímé zdravotní následky. Z toho vyplývá i přijatelné nízké ovlivnění obyvatel z hlediska
potenciálních zdravotních vlivů nebo rizik.
Obdobně tak i v průběhu realizace záměru nelze očekávat významné negativní ovlivnění obyvatel. Stavební
resp. zemní práce většího rozsahu nebudou prováděny, budou prováděny pouze běžné konstrukční práce a
stavební práce menšího rozsahu.

Sociální a ekonomické důsledky
Nelze očekávat významné sociální nebo ekonomické důsledky provozu nebo výstavby záměru. Záměr
vytváří několik desítek pracovních míst.

Počet dotčených obyvatel
Záměr v míře překračující příslušné limity neovlivňuje žádné obyvatele.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy na kvalitu ovzduší
S ohledem na způsob vytápění a spotřebu paliva a z ní vyplývající poměrně nízkou produkci škodlivin
nepředpokládáme významnější ovlivnění stávající kvality ovzduší v okolí hodnoceného záměru.
Záměrem vyvolaná automobilová doprava, s ohledem na relativně nízkou intenzitu (maximálně 2 nákladní
vozidla za den) také nebude podstatnějším zdrojem emisí. V případě osobní dopravy nepředpokládáme
prakticky žádný nárůst dopravy - objekt budou navštěvovat zákazníci areálu a sousední prodejny TESCO.
Celkově tedy nepředpokládáme prakticky žádné ovlivnění celkové kvality ovzduší v důsledku realizace
záměru.
Záměr nebude zdrojem zápachu.
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Vlivy na klima
S ohledem na dispoziční řešení areálu a stávající konfiguraci terénu vylučujeme, že by hodnocený záměr v
budoucnu ovlivňoval makroklimatické jevy způsobované sluneční radiací nebo jinak ovlivňoval místní
klimatické charakteristiky.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Zdrojem hluku do venkovního prostoru budou u záměru pouze běžná technická zařízení budov, tj.
vytápění, vzduchotechnika případně klimatizace. Půjde o běžné typové výrobky. V nejbližším resp. nejvíce
dotčeném chráněném venkovním prostoru nebo chráněném venkovním prostoru staveb (ul. Jablunkovská
1363/4 a 1362/3) bude dodržen jak denní, tak i noční limit pro hluk z provozoven (LAeq,T = 50/40 dB
den/noc).
Vlivy hluku související dopravy včetně hluku z parkovišť byly vyhodnoceny v rámci hlukové studie pro
předchozí etapu záměru (Hypermarket Český Těšín, hluková studie. Ing. Jaroslav Vrána - AVAP, březen
2006). V této studii byly hodnoceny všechny zdroje dopravního hluku, souvisejícího jak s předchozí etapou
záměru (Retail I - Tesco), tak i s předkládaným záměrem (Retail). Závěry studie jsou takové, že v
nejbližším resp. nejvíce dotčeném chráněném venkovním prostoru nebo chráněném venkovním prostoru
staveb (ul. Jablunkovská 1363/4 a 1362/3) bude prokazatelně dodržen jak denní, tak i noční limit pro hluk
z provozoven (LAeq,T = 50/40 dB den/noc). K těmto závěrům je nutno dodat, že objekt záměru Retail bude
tvořit "bariéru" proti hluku šířenému z parkovišť, dojde tedy k dalšímu snížení očekávaných hladin hluku v
chráněném prostoru.
Požadované limitní hladiny hluku jsou z uvedených důvodů spolehlivě dosažitelné a otázka protihlukové
ochrany není v posuzovaném případě kritická. Obdobně tak hluková problematika v období výstavby je
řešitelná.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.

D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vlivy na odvodnění území
Realizací záměru nedojde k významnému zvýšení zpevněných a zastřešených ploch v území. Pozemek
záměru je z velké části zpevněn již za stávajícího stavu (realizací záměru dojde k nejvýše cca 10 % zvýšení
zpevněných resp. zastřešených ploch) a dojde tak jen k dílčímu zvýšení povrchového odtoku na úkor
vsaku. Toto navýšení (vzhledem charakteru využití území) významným způsobem neovlivní celkový
charakter odvodnění území.
Srážkové vody nebudou volně odtékat, ale budou odvedeny do dešťové kanalizace a následně mimo areál.

Vliv na kvalitu povrchových vod
Nebudou vypouštěny žádné technologické odpadní vody.
Do splaškové kanalizace budou zaústěny odpadní vody ze zdravotechnických zařízení pro zaměstnance
(WC, umývárny, sprchy), do dešťové kanalizace potom neznečištěné srážkové vody ze střech. Kvalita
splaškové vody i neznečištěné dešťové vody ze střech bude odpovídat povoleným limitům kanalizačního
řádu.
Srážkové vody z parkovišť budou předčištěny v ORL na zbytkovou koncentraci NEL méně než 1 mg/l.
Vlivem záměru tedy nelze předpokládat ovlivnění kvality povrchových vod.
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Vlivy na kvalitu podzemní vody
Vliv záměru na kvalitu podzemní vody lze prakticky vyloučit. Nebudou provozovány žádné přímé vpusti do
horninového prostředí. Podzemní voda se v území (dle odborného odhadu) nachází v hloubce cca 5 a více
metrů pod úrovní terénu.
Záměr se nenachází v ochranném pásmu vodních zdrojů.

Ovlivnění hydrogeologických charakteristik
K ovlivnění hydrogeologických charakteristik by mohlo potenciálně dojít zejména v souvislosti se zásahem
do podložních hornin, které v dané oblasti mají funkci kolektoru podzemní vody. Žádná z těchto alternativ
nepřipadá v úvahu, nelze tedy jakékoliv vlivy na hydrogeologické charakteristiky území předpokládat.

D.I.5. Vlivy na půdu
Záměr neklade nároky na zábor zemědělského půdního fondu (ZPF) ani pozemků určených k plnění funkcí
lesa (PUPFL). Zároveň je záměr v souladu s územním plánem města Český Těšín.
Z hlediska ochrany půd proto nevyplývají vzhledem k záměru žádná omezení.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
V souvislosti s realizací záměru nebudou hloubeny podzemní prostory. Původní profil horninového prostředí
na lokalitě je již ovlivněn původní činností - vyrovnání nivelety navážkami, výkopy pro inženýrské sítě, atd.
Stavebními a terénními úpravami nebude prováděn zásah do původního horninového prostředí.
Přírodní zdroje ani zdroje nerostných surovin nebudou záměrem dotčeny. Záměrem nebudou poškozeny
geologické ani paleontologické památky.

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Záměr bude realizován v ekologicky nestabilním území. Šetřením nebyly zjištěny chráněné druhy rostlin a
živočichů (podle vyhlášky č. 395/1992 Sb.) ani potenciální výskyt biotopů zvláště chráněných druhů rostlin
a živočichů. Jejich výskyt není rovněž očekáván v jiném období roku. Nelze tedy předpokládat přímé nebo
zprostředkované ohrožení. Záměrem nebudou nevratně poškozeny přírodě blízké biotopy.
Po skončení stavebních prací a po provedení terénních modelací bude provedena výsadba zeleně. Projekt
předpokládá výsadbu stromové zeleně podél komunikací, místy vhodně doplněnou keřovou zelení.
V území určeném pro výstavbu záměru ani v jeho bezprostředním okolí (potenciálně ovlivněném
výstavbou) se nenachází prvky územního systému ekologické stability. Záměr nekoliduje s významnými
krajinnými prvky, jejichž ochrana je obecně stanovena zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny. Není rovněž dotčen žádný registrovaný významný krajinný prvek.
Záměr nekoliduje s ochrannými podmínkami zvláště chráněných území (národní parky, chráněné krajinné
oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky).
Významně negativní vliv na lokality soustavy Natura byl stanoviskem příslušného Krajského úřadu vyloučen
(viz příloha 2 tohoto oznámení).

D.I.8. Vlivy na krajinu
Krajina v dotčeném území a jeho okolí je dána urbanistickou strukturou města a dřívější činností v
prostoru. Realizace záměru tedy charakter krajiny významně nezmění.
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D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
V prostoru záměru se nenachází žádné stavební objekty, nemovitý hmotný majetek, architektonické a
historické památky nebo archeologická naleziště. Z důvodu jejich absence proto nebudou ovlivněny.

D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Záměr (Retail) bude dopravně obsluhován společně s předchozí etapou záměru (Retail I - Tesco). Dopravní
obsluha pro areál obou záměrů bude činit do cca 1000 osobních vozidel, 5 těžkých nákladních vozidel a 10
lehkých nákladních vozidel za den na příjezdu (a stejný počet odjezdů). U nákladní dopravy je uvažováno,
že jde o 100% cílovou dopravu (tj. bez přítomnosti záměru by se na komunikační síti dotčeného území
nepohybovaly), u osobní dopravy je uvažováno, že cca 50% vozidel představuje cílovou dopravu,
zbývajících 50% se na komunikační síti dotčeného území pohybuje vždy a záměr navštíví při cestě za jiným
cílem. Dále je uvažováno, že rozdělení směrů dopravy na silnici I/11 do dvou směrů je přibližně 50%:50%
(sever:jih).
S uvážením uvedených údajů je podíl cílové dopravy záměru (cca 500 osobních a 15 nákladních vozidel za
den) na celkových intenzitách dopravy na silnici I/11 v profilu zaústění vjezdu do areálu (cca 9727
osobních a 1997 nákladních vozidel za den) je velmi nízký. Nepřekročí cca 5% stávající osobní dopravy a
1% stávající nákladní dopravy. To je málo významná hodnota, odpovídající přirozenému kolísání resp.
růstu silniční dopravy.
S ohledem na skutečnost, že záměr je v souladu s územním plánem, nedochází k nárůstu zbytné dopravy.
Dochází k funkčnímu naplnění území, realizace záměru tak vylučuje v daném prostoru potenciální realizaci
záměrů jiných, avšak obdobných (obchodních apod.) a tedy i dopravními nároky srovnatelných.
Záměr negativně neovlivňuje stávající pěší a cyklistické trasy v území, umožňuje využití hromadné
dopravy.
Stav komunikační sítě požadovaný provoz umožňuje.
Vlivy na jinou infrastrukturu nejsou očekávány, nedochází k rozvoji ani k omezení existující infrastruktury.

D.I.11. Jiné ekologické vlivy
Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané.
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D.II.
ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Rozsah přímých vlivů je prakticky omezen stávajícím rozsahem areálu záměru (Retail I - Tesco a Retail),
nedochází k zasažení širšího území.

D.III.
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny.

D.IV.
OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem,
předpisů a povolovacích rozhodnutí. Nad tento rámec nejsou navržena žádná dodatečná opatření.

D.V.
CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
V průběhu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by
znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a veřejného zdraví.
Dostupné informace jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí dostatečné.
Charakter a umístění záměru nedává předpoklady vzniku významných negativních vlivů na životní prostředí
nebo veřejné zdraví. Stejně tak území, do kterého je záměr umisťován (dřívější výrobního resp. dopravní
areálu, tzv. brownfield) není mimořádně citlivé na antropogenní zásahy. Z těchto důvodů je v závěrech
hodnocení možných vlivů na životní prostředí dostatečný prostor na absorbování případných neurčitostí.
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ČÁST E
(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU)
Záměr je řešen v jedné variantě.
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ČÁST F
(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE)

F.I.
MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE
Situační, dispoziční a konstrukční řešení záměru je dokladováno v přílohové části tohoto oznámení. Tamtéž
je doložena i fotodokumentace a další nezbytné doklady.

F.II.
DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
Nejsou uvedeny.
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ČÁST G
(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU)
Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné a srozumitelné formě údaje o záměru a dále závěry
jednotlivých dílčích okruhů hodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí. Zájemcům o podrobnější
údaje proto doporučujeme prostudování příslušných kapitol oznámení.
Základní údaje, umístění záměru
Ve městě Český Těšín při ulici Jablunkovské je připravována výstavba maloobchodní prodejny různého
sortimentu. Záměr je umístěn v prostoru areálu Tesco (v současné době ve výstavbě), tvoří jeho II. etapu.
Umístění záměru je zřejmé z následujícího obrázku (měřítko 1:25 000, detail 1:10 000):

Umístění záměru je v souladu s územním plánem města Český Těšín.
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Údaje o řešení záměru
Objekt záměru je tvořen jednopodlažní budovou s půdorysnými rozměry cca 54 x 45 m, výšky cca 7 m.
Prostor objektu je rozdělen do prostor pro budoucí uživatele s odpovídajícím sociálním a skladovým
zázemím, prostor prodeje a vstupní prostor pro zákazníky. Hlavní vstupy jsou navrženy jako prosklené
hliníkové stěny s samostatnými vstupy pro jednotlivé uživatele, kryty střešními markýzami. Vstupuje se
automatickými posuvnými dveřmi do prostoru obchodu. Na vybraných místech obvodového pláště jsou
umístěna firemní loga a reklamní panely. Výška atiky objektu je 7,0 m. Obvodový plášť je tvořen
lakovaným profilovaným plechem s pravidelnou strukturou a metalickým povrchem.
Dopravní napojení areálu využívá řešení z první etapy (areál Tesco), v rámci které je připraveno dopravní
napojení, parkoviště, komunikace a zpevněné plochy. V rámci záměru proto nebude budováno nové
dopravní napojení ani nové parkoviště.

Údaje o možných vlivech na životní prostředí
Záměr neklade nároky na zábor zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkcí lesa,
nachází se na ploše, která je součástí dřívějšího výrobního resp. dopravního areálu (tzv. brownfield). Je
umístěn mimo úzký kontakt s obytnou zástavbou, vzdálenost k nejbližším obytným objektům (sídliště
čtyřpodlažních domů na ul. Jablunkovské) je 60 metrů a více.
Záměr neklade významné nároky na spotřebu vody ani ostatních zdrojů (plyn, elektrická energie apod.).
Doprava, obsluhující záměr, je kalkulována společně pro celý areál Tesco a nepřekročí cca 1000 osobních,
5 těžkých nákladních a 10 lehkých nákladních vozidel za den. Záměr není významným zdrojem hluku, emisí
do ovzduší ani zápachu, který by mohl ovlivňovat obyvatelstvo. Území nepodléhá žádné zvláštní ochraně
přírody a krajiny, v areálu se nevyskytuje žádná hodnotná vegetace. Záměr neleží v zátopovém území ani
v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje.
Ve všech sledovaných oblastech (ovzduší, hluk, povrchová a podzemní voda, půda, fauna, flóra,
ekosystémy, krajina případně jiné) jsou proto možné vlivy záměru přijatelně nízké a nepředstavují zdroj
významného negativního ovlivnění okolního území ani obyvatelstva a jejich zdraví.
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ČÁST H
(PŘÍLOHY)

Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem tohoto oznámení.

Seznam příloh:
Příloha 1 Grafické přílohy:
Příloha 1.1 Situace
Příloha 1.2 Majetkoprávní vztahy
Příloha 1.3 Půdorys
Příloha 1.4 Řezy
Příloha 1.5 Pohledy
Příloha 1.6 Fotodokumentace
Příloha 2 Doklady:
- vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územního plánu
- stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.

KONEC HLAVNÍHO TEXTU OZNÁMENÍ
Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na
zpracování oznámení se nachází v jeho úvodní části.
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Přehled zkratek
BaP

benzo(a)pyren

BPEJ

bonitovaná půdně-ekologická jednotka

ČGS

Česká geologická služba

ČOV

čistírna odpadních vod

EIA

posouzení vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment)

EVL

evropsky významná lokalita

CHOPAV

chráněná oblast přirozené akumulace vod

k.ú.

katastrální území

MŽP

Ministerstvo životního prostřdí

n.m.

nad mořem

NEL

nepolární extrahovatelné látky ("ropné látky")

N

kategorie odpadu nebezpečný

NRBK

nadregionální biokoridor

NV

Nařízení vlády

LBC

lokální biocentrum

LBK

lokální biokoridor

O

kategorie odpadu ostatní

ORL

odlučovač ropných látek

OZKO

oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší

PP

přírodní památka

PR

přírodní rezervace

PUPFL

pozemky určené k plnění funkcí lesa

ŘSD ČR

Ředitelství silnic a dálnic České republiky

s.r.o.

společnost s ručením omezeným

TKO

tuhý komunální odpad

ÚSES

územní systém ekologické stability

ZPF

zemědělský půdní fond
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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
RETAIL ČESKÝ TĚŠÍN
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb. Slouží jako základní podklad pro
provedení zjišťovacího řízení podle § 7 zákona.
Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona.
Oznamovatelem záměru je firma Domint, a.s.
Zpracování oznámení proběhlo v květnu až červnu 2007. Pro zpracování byly použity podklady poskytnuté
oznamovatelem, dílčí doplňující informace vyžádané zpracovatelem oznámení při vlastním zpracování
a údaje získané během vlastních průzkumů lokality.
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ČÁST A
(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)

A.1. Obchodní firma
Třinec Property Development, a.s.

A.2. IČ
27214541

A.3. Sídlo
Bílkova 855/19
110 00 Praha 1, Staré město

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Ing. Michael Beier
jednatel
BENEPRO,s.r.o
Jablunkovská 851/40
PSČ 737 01 Český Těšín
kancelář:
tel./fax :
e-mail:

558 769 556
558 769 555/ 558 769 554
info@benepro.cz
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ČÁST B
(ÚDAJE O ZÁMĚRU)

B.I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1. Název a zařazení záměru
Název záměru:

Retail Český Těšín.
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona
č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb., je následující1:
kategorie:

II

bod:

10.15

název:

Záměry podle této přílohy, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li
tyto limitní hodnoty v příloze uvedeny; stavby, činnosti a technologie neuvedené
v předchozích bodech této přílohy nebo nedosahující parametrů předchozích
bodů této přílohy, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného
podle zvláštního právního předpisu mohou samostatně nebo ve spojení s jinými
významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

sloupec:

B

Dle §4 uvedeného zákona patří pod odstavec (1) písmeno b) a podléhá posuzování podle zákona, pokud se
tak stanoví ve zjišťovacím řízení.
Příslušným úřadem je Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru

1

zastavěná plocha:

cca 2413 m2

počet parkovacích stání:

0 (záměr využívá parkoviště areálu Tesco (v současné době ve výstavbě),
které má kapacitu dimenzovanou i pro Retail)

Původní zařazení, ke kterému je vztaženo nedosažení příslušné limitní hodnoty, je toto:
kategorie:
bod:
název:

sloupec:

II
10.6
Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m2
zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu
pro celou stavbu
B
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B.I.3. Umístění záměru
Záměr je umístěn následovně:
kraj:
okres:
obec:
katastrální území:
pozemky:
vlastník pozemků:

Moravskoslezský
Karviná
Město Český Těšín
Český Těšín
1852/2, 1855/2, 1863/12
Třinec Property Development, a.s., Bílkova 855/19, 110 00 Praha 1

Prostor a okolí záměru v katastrálním území Český Těšín jsou pro účely zpracování tohoto oznámení
nazývány tzv. dotčeným územím.
Záměr je umisťován do areálu Tesco (v době zpracování tohoto oznámení ve výstavbě) při ul.
Jablunkovské v Českém Těšíně. Poloha záměru v rámci celého areálu Tesco je zřejmá z následujícího
obrázku:
Obr.: Umístění záměru (měřítko 1:25 000, detail 1:10 000)

Z hlediska územního plánu města Český Těšín se záměr nachází na území U-AO, v zóně aktivit obchodu,
výroby a služek. Přípustné funkční využití zahrnuje např. manipulační plochy, nezbytné komunikace a
technickou vybavenost, ochrannou zeleň, zařízení obchodu a služeb, velkoprostorové prodejny, čerpací
stanice PHM. Tomuto určení záměr odpovídá.
Vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územně plánovací dokumentace je dokladováno
v příloze 2 tohoto oznámení.
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B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Charakterem záměru je novostavba prodejny s nájemními jednotkami různého sortimentu včetně napojení
na inženýrské sítě.
Záměr je umístěn v prostoru areálu Tesco (v době zpracování tohoto oznámení ve výstavbě), tvoří jeho
II. etapu. Návrh odpovídá využití pro občanskou vybavenost komerčního typu dle územního plánu města
Český Těšín.
Areál Tesco ve své I. etapě prošel zjišťovacím řízením dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí. V tomto zjišťovacím řízení bylo uvažováno i se spolupůsobícími vlivy připravované
II. etapy (tj. předkládaného záměru Retail). Z tohoto důvodu proto nedochází ke kumulaci vlivů nad rámec
již zjištěných skutečností. Záměr zároveň dotváří areál Tesco do cílové podoby, ani z tohoto důvodu tedy
nebude dále docházet ke kumulaci vlivů.
V bezprostředním okolí se dále nenachází žádné aktivity, které by mohly vést ke kumulaci případných
negativních vlivů.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Záměr je navržen za účelem zajištění obchodních ploch.
Umístění záměru je vázáno na koncepční řešení území a dostupné pozemky. Není navrženo ve více
variantách.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Základní výkresová dokumentace, ze které jsou zřejmé uváděné popisné údaje, je doložena v příloze 1
tohoto oznámení.

Základní údaje
Záměr je umístěn v severní části areálu Tesco v Českém Těšíně.
Zastavěná plocha objektu záměru je cca 2413 m2 s půdorysnými rozměry cca 53,86 x 44,80 m. Parkoviště
jsou zahrnuta v parkovacích plochách Tesca, nejsou navrhována nová.

Urbanistické a architektonické řešení
Objekt je dispozičně rozdělen do prostor pro budoucí uživatele s odpovídajícím sociálním a skladovým
zázemím. Z provozního hlediska je dále rozdělen na několik samostatných úseků: jednotlivé vstupní
prostory pro zákazníky, vstupní samostatné prostory pro zaměstnance a prodejní prostor se skladovým
zázemím. Tyto prostory mají nezávislé vstupy, dispozičně jsou uspořádány tak, aby nedocházelo k
negativnímu ovlivňováni samostatných jednotlivých provozů a činností (pohyb zboží, zákazníků,
zaměstnanců, zásobovacích vozidel apod.).
Hlavní vstupy jsou navrženy jako prosklené hliníkové stěny s samostatnými vstupy pro jednotlivé uživatele,
kryty střešními markýzami. Vstupuje se automatickými posuvnými dveřmi do prostoru obchodu. Na
vybraných místech obvodového pláště jsou umístěna firemní loga a reklamní panely. Výška atiky objektu je
7,0 m. Obvodový plášť je tvořen lakovaným profilovaným plechem s pravidelnou strukturou a metalickým
povrchem.
Dispozice vyhovuje požadavkům hygienických předpisů a platných norem a respektuje požadavky na
přístupnost a bezpečnost pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

STRANA 9 z 31

RETAIL ČESKÝ TĚŠÍN
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Technické řešení
Hala objektu je navržena jako jednopodlažní skeletová prefabrikovaná konstrukce. Svislá konstrukce
skeletu je tvořena železobetonovými sloupy čtvercového průřezu. Sloupy jsou navrženy jako vetknuté do
prefabrikovaných kalichů. Vodorovná konstrukce střechy je navržena ze železobetonových vazníků
uložených na sloupy v příčném směru. Po obvodě haly jsou navržena ztužidla. Nosná konstrukce střechy je
navržena z trapézového plechu, který bude ukládán na vaznice. Spád střechy je vytvořen rozdílnou
výškovou úrovní vazníků, neboli rozdílnou délkou sloupů. Vaznice jsou v šikmé rovině kladeny z vazníku na
vazník. Nosné betonové konstrukce budou doplněny drobnými ocelovými konstrukcemi a zámečnickými
výrobky (přístřešky, podpory vzduchotechnických zařízení, žebříky atd.).
Obvodový plášť je tvořen lakovaným profilovaným plechem s pravidelnou strukturou a metalickým
povrchem, který navazuje na barevně neutrální průběžný železobetonový soklový pás. Vstupní strana
nájemních prostor v průčelí objektu je navržena jako prosklená stěna z hliníkových profilů se samostatnými
vstupy pro zákazníky krytými markýzou. Konstrukce markýzy je z ocelových žárově pozinkovaných profilů.
Výplně otvorů a podlahy interiéru jsou dle účelu místností. Podhledy jsou navrženy v místnostech s trvalým
pobytem lidí a v hygienických místnostech sádrokartonové.

Dopravní napojení, řešení vnějších ploch
Dopravní napojení areálu využívá řešení z první etapy (areál Tesco), v rámci které je připraveno dopravní
napojení, parkoviště, komunikace a zpevněné plochy. Pro tuto etapu byla vydána všechna potřebná
stavební povolení a vodoprávní rozhodnutí a v současné době je v realizaci. V rámci záměru proto nebude
budováno nové dopravní napojení a parkoviště, součástí jsou pouze komunikační plochy související s
vlastním objektem záměru (pohyb zákazníků, zásobování) a související ozeleněné plochy.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení:

v průběhu roku 2007

Předpokládaný termín dokončení:

v průběhu roku 2008

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky:
kraj:

Moravskoslezský

Moravskoslezský kraj
28. října 117
702 18 Ostrava
tel.: 595 622 222

obec:

Město Český Těšín

Město Český Těšín
Náměstí ČSA 1/1
737 01 Český Těšín
tel.: 558 713 100

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí a správních úřadů
stavební povolení:

Městský úřad Český Těšín
odbor výstavby a životního prostředí
Náměstí ČSA 1/1
737 01 Český Těšín
tel.: 558 713 100
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B.II.
ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1. Půda
Půda:

celková plocha dotčených pozemků:

22 236 m2

zastavěná plocha:

cca 2413 m2, z toho:

ZPF (BPEJ):
PUPFL:
v průběhu výstavby

parcely nejsou součástí ZPF, nemají BPEJ
parcely nejsou součástí PUPFL
dočasný zábor není vyžadován

Pozn.: Výčet dotčených parcel je uveden v kapitole B.I.3. Umístění záměru (viz strana 8 tohoto
oznámení).

B.II.2. Voda
Pitná voda:

roční spotřeba:
průměrná denní spotřeba:
maximální denní spotřeba:
maximální hodinová spotřeba:

Qrok = cca 840 m3/rok
Qp = cca 2,4 m3/den (0,03 l/s)
Qmax = cca 0,042 l/s
Qh = cca 0,005 l/s

zdroj:

místní rozvod

v průběhu výstavby:

spotřeba nespecifikována (běžná)

Technologická voda:

bez nároků

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie:

Zemní plyn:

požadovaný příkon:

cca 980 kW

zdroj:

rozvodná síť

v průběhu výstavby:

odběr nespecifikován (běžný)

spotřeba:

cca 106 700 m3/rok

zdroj:

místní středotlaký rozvod

v průběhu výstavby:

bez nároků

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Zákazníci:

celkový počet vozidel:

cca 1000 voz/den (příjezd),
stejný počet odjezdů

druh vozidel:

osobní

dopravní trasa:

ul. Jablunkovská

doba provozu:

denní doba pracovních dní

Pozn.: Počet vozidel je společný pro celý areál Tesco, tj. Retail I + Retail.

Zásobování:

těžká nákladní doprava (kamiony):

cca 5 voz/den (příjezd),
stejný počet odjezdů
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lehká nákladní doprava:

cca 10 voz/den (příjezd),
stejný počet odjezdů

dopravní trasa:

ul. Jablunkovská

doba provozu:

denní doba pracovních dní

Pozn.: Počet vozidel je společný pro celý areál Tesco, tj. Retail I + Retail.

Výstavba:

intenzita dopravy:

variabilní

druh vozidel:

střední a těžká nákladní

B.III.
ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1. Ovzduší
Bodové zdroje:

NOx:
CO:
CxHy:
prach:
SO2:

204,9 kg/rok
34,1 kg/rok
13,7 kg/rok
2,1 kg/rok
1,0 kg/rok

Pozn.: Uvedená emise škodlivin odpovídá celkové roční spotřebě cca 106 700 m3 zemního plynu.

Liniové zdroje:

NOx:
CO:
CxHy:
prach:
SO2:

72,3 g/km.den
20,2 g/km.den
7,5 g/km.den
2,6 g/km.den
0,1 g/km.den

Výstavba:

nespecifikováno (množství nízké)

B.III.2. Odpadní voda
Splaškové vody:

produkce:

cca 840 m3/rok

nakládání:

stávající kanalizační sběrač DN 1400

Pozn.: Odpovídá přibližně množství odebrané pitné vody.

Technologické vody:
Srážkové vody:

nejsou produkovány
celkem:

Q = cca 320,60 l/s

nakládání:

stávající kanalizační sběrač DN 1400

Pozn.: Srážkové vody z parkovišť budou předčištěny v ORL na zbykovou koncentraci NEL méně než
1 mg/l.

Výstavba:

nespecifikováno (množství zanedbatelné)

B.III.3. Odpady
Provoz, údržba:

číslo, název,

07 02 13 Plastový odpad

kategorie, množství, nakládání:

O, jednotky t/rok, znovupoužití
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly
15 01 02 Plastové obaly
15 01 06 Směsné obaly
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15 01 09 Textilní obaly

O, jednotky t/rok, předávání oprávněné
osobě, znovupoužití
Pozn.: S obaly bude přednostně nakládáno v režimu zákona č. 477/2001 Sb., o obalech.

20 03 01 Směsný komunální odpad
20 03 03 Uliční smetky

O, jednotky t/rok, předávání oprávněné
osobě
20 01 21 Zářivky
20 01 33 Baterie a akumulátory

N, desítky kg/rok, předávání oprávněné
osobě
Uvedený výčet je jen orientační. Problematika odpadového hospodářství za provozu
záměru je spolehlivě řešitelná v rámci platné legislativy, tj. v režimu zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpady budou tříděny a shromažďovány dle
jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením,
odcizením nebo únikem. Zneškodňovány budou oprávněnou osobou.
Výstavba:

číslo, název,

kategorie, množství, nakládání:

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika
17 02 Dřevo, sklo a plasty
17 04 Kovy
17 05 Zemina
17 06 Izolační materiály
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady
16 02 Odpady z elektrického
a elektronického zařízení

O, výjimečně N, desítky t/dobu výstavby,
předávání oprávněné osobě
Uvedený výčet je jen orientační. Problematika odpadového hospodářství v době
stavebních a konstrukčních prací je spolehlivě řešitelná v rámci platné legislativy, tj.
v režimu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpady budou tříděny a
shromažďovány dle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před nežádoucím
znehodnocením, odcizením nebo únikem. Zneškodňovány budou oprávněnou
osobou.

B.III.4. Ostatní
Hluk:

doprava na veřejných komunikacích:

nespecifikováno

Pozn.: Hlukové parametry dopravního proudu na veřejných komunikacích nejsou výpočtově určeny
hlukovými emisemi jednotlivých vozidel, ale skladbou a intenzitou dopravního proudu.

kotelna, vzduchotechnika, klimatizace:

do LA = 55 dB/2 m
(nepřetržitě, v noci omezený provoz)

zásobování (manipulace se zbožím):

do LA = 60 dB/2 m
(pouze ve dne, do cca 2 h za den)

v průběhu výstavby:

do 70 dB/5 m

Vibrace:
Záření:

nejsou produkovány
ionizující záření:

zdroje nejsou používány

elektromagnetické záření:

významné zdroje nejsou používány
(pouze běžná komunikační zařízení)

Další fyzikální nebo biologické faktory:

nejsou používány
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B.III.5. Rizika vzniku havárií
Záměr nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů. Záměr nespadá
do režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.
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ČÁST C
(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ)

C.I.
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Dotčené území je umístěno na antropogenně ovlivněné ploše, která je součástí dřívějšího výrobního resp.
dopravního areálu (tzv. brownfield). Nachází se mimo hlavní obytnou zástavbu města.
Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. To prakticky
znamená:
• V dotčeném území se nenachází prvky územního systému ekologické stability, a to ani na lokální,
ani na regionální úrovni.
• V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území ani není dotčené území součástí
žádného zvláště chráněného území. Dotčené území neleží v národním parku nebo chráněné krajinné
oblasti, v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace,
národní přírodní památky nebo přírodní památky.
• Dotčené území není součástí přírodního parku.
• Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000 (nevyskytují se zde evropsky významné lokality ani
ptačí oblasti).
• Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného registrovaného významného krajinného prvku.
Dotčené území je zařazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší.
Vlastním územím neprotéká žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na něm ani žádná
vodní plocha, prameniště či mokřad.
V dotčeném území se nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb.
o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Záměr je umístěn mimo zátopové území Q100. Dotčené území se
nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).
Plocha výstavby záměru se nenachází v území archeologického zájmu.
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost
navrhovaného záměru.
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C.II.
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Ve městě Český Těšín a jeho místních částech žije celkem 26 059 obyvatel1.
Záměr je umístěn v neobydleném a uzavřeném výrobním resp. skladovacím areálu. Nejbližší obytné
objekty se nachází v malém sídlišti čtyřpodlažních domů při ulici Jablunkovské severně od záměru. Nejbližší
objekty (Jablunkovská 1363/4 a 1362/3) jsou ve vzdálenosti cca 60 metrů od prostoru záměru (přes
garáže a cestu), trvale zde žije několik desítek obyvatel.
Údaje o zdravotním stavu obyvatel nebyly pro účely zpracování oznámení zjišťovány.

C.II.2. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Území města Český Těšín je (dle sdělení č. 4 uveřejněném ve věstníku MŽP, částka 3 z března 2007)
zařazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Důvodem pro zařazení do OZKO je
překračování imisních limitů pro tuhé znečišťující látky (PM10) na celém území města.
Nejbližší stanice imisního monitoringu je stanice ČHMÚ č. 1066 Český Těšín, vzdálená od hodnocené
lokality cca 1,4 km. Uvedené hodnoty byly naměřeny v roce 2005:
Tab.: Výsledky imisního monitoringu ČHMÚ, stanice 1066 Český Těšín
Oxid dusičitý Oxid siřičitý
(SO2)
(NO2)
průměrná roční koncentrace (µg.m-3)
hodnota ročního imisního limitu IHr (µg.m-3)

29,4

14,8

Tuhé látky PM10
60,5

40

-

40

maximální naměřená 24hodinové koncentrace (µg.m-3)

98,9

82,2

456,7

datum naměření maxima v daném roce

10.1.

23.1.

9.1.

hodnota 24hodinového imisního limitu IHd (µg.m-3)

-

125

50

maximální naměřená hodinové koncentrace (µg.m-3)

197,0

152,3

661,0

datum naměření maxima v daném roce

10.1.

6.2.

9.1.

200

350

-

hodnota hodinového imisního limitu IHd (µg.m-3)

Z uvedených hodnot je zřejmé, že roční průměrné koncentrace oxidu dusičitého v blízkosti měřící stanice
dosahují úrovně cca 75% imisního limitu (LV = 40 µg.m-3), maximální hodinové koncentrace pak cca 98%
limitu (LV = 200 µg.m-3).
Maximální denní koncentrace oxidu siřičitého v blízkosti měřící stanice dosahují úrovně cca 66% imisního
limitu (LV = 125 µg.m-3), maximální hodinové koncentrace pak cca 44% limitu (LV = 350 µg.m-3).
Roční průměrné koncentrace PM10 v blízkosti měřící stanice dosahují úrovně vyšší než je hodnota imisního
limitu (LV = 40 µg.m-3), nadlimitní úrovně dosahují i maximální hodinové koncentrace (LV = 200 µg.m-3).

1

Zdroj: Český statistický úřad, údaj k 31.12.2004.
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Výsledky měření tedy ukazují, že v Českém Těšíně je přeslimitní zátěž tuhými znečišťujícími látkami, u
plynných škodlivin k překračování imisního limitu nedochází, u škodliviny NO2 se však naměřená hodnota
hodinového maxima k limitní úrovni blíží.

Klima
Z klimatického hlediska zasahuje hodnocené území do mírně teplé klimatické oblasti MT10 (dle Quitta),
kterou je možno stručně charakterizovat následně:
MT 10 - mírně teplé oblasti s dlouhým, mírně suchým a teplým létem, krátkým přechodným obdobím s
mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá s krátkým
trváním sněhové pokrývky.

C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Dotčené území se nachází v poloze mimo obytnou zástavbu nebo jiné hlukově chráněné prostory. Stávající
hluková situace v prostoru záměru je dána zejména hlukem probíhajících stavebních prací (výstavba areálu
Retail I - Tesco), dopravního provozu na silnici I/11 (ul. Jablunkovská) resp. železniční trati. Vzhledem k
nepřítomnosti hlukově chráněného prostoru (obytných staveb a jejich venkovního chráněného prostoru) v
prostoru záměru nejde o problém.
Nejbližší hlukově chráněný prostor (chráněný venkovní prostor staveb) se nachází v sídlišti čtyřpodlažních
panelových domů ve vzdálenosti cca 60 metrů severně od záměru (Jablunkovská 1363/4, Jablunkovská
1362/3). Výsledky měření hluku zde nejsou k dispozici, jde však o poměrně klidový prostor, vzdálenější od
silnice I/11 (ul. Jablunkovské), lze očekávat, že hygienické limity jsou zde splněny.
Hygienické limity pro hluk z provozoven činí LAeq,T = 50/40 dB (den/noc). Tento limit je rozhodující pro hluk
z technologie záměru (vytápění, vzduchotechnika) i pro hluk z provozu na parkovištích záměru. Ostatní
aplikovatelné limity jsou následující: pro hluk z provozu na pozemních komunikacích LAeq,T = 55/45 dB
(den/noc) a pro hluk z provozu na hlavních pozemních komunikacích LAeq,T = 60/50 dB (den/noc).
Vzhledem k historicky vzniklé hlukové zátěži na silnici I/11 (ul. Jablunkovské) lze aplikovat i korekci pro
tzv. starou hlukovou zátěž, limit v takovémto případě činí LAeq,T = 70/60 dB (den/noc).
Další závažné fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit, nebyly zjištěny.

C.II.4. Povrchová a podzemní voda
Povrchová voda
Hydrologicky náleží lokalita do povodí Olše (2-03-03), která je pravostranným přítokem Odry. V detailu
náleží plocha záměru do povodí Šadovského potoka, číslo hydrologického pořadí 2-03-03-043, který je
levostranným přítokem Olše. Šadovský potok protéká ve vzdálenosti 800 m jižně od lokality záměru, tok
Olše se nachází ve vzdálenosti 500 m východně.
Vodní tok Olše je vymezen v kategorii významný dle vyhlášky č. 267/2005 Sb., kterou se mění vyhláška
Ministerstva zemědělství č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob
provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění vyhlášky č. 333/2003 Sb. Olše je
hraničním tokem a tvoří státní hranici s Polskou republikou. Záměr je umístěn mimo zátopové území Q100
řeky Olše.
Dotčené území se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).

Podzemní voda
Podle hydrogeologické rajonizace náleží území Českého Těšína do rajónu č. 153 - Fluviální a glacigenní
sedimenty v povodí Olše (Michlíček E. a kol., 1986).
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Hydrogeologický rajón 153 zabírá úzký pruh podél řeky Olše od Bohumína po Třinec a zahrnuje kvartérní
fluviální sedimenty řeky Olše a jejího levostranného přítoku Stonávky. Fluviální sedimenty jsou tvořeny
štěrky, písky a písčitými štěrky říčních teras a vlastních údolních niv, s mladším krycím souvrstvím
povodňových hlín.
Koeficient filtrace fluviálních písčitých štěrků údolní nivy řeky Olše má průměrnou hodnotu n.10-4 m.s-1.
Mocnost kolektoru dosahuje cca 5,0 m. Kvalita podzemních vod rajónu je ovlivněna zejména koncentrací
těžkého průmyslu.
V území byla v minulosti v prostoru čerpací stanice Benzina zjištěna kontaminace podzemních vod ropnými
látkami. Sanační zásah proběhl v 90. letech 20. století a zahrnoval sanační čerpání podzemní vody s
následnou dekontaminací (Slivková A., 1993).

C.II.5. Půda
Dle územního plánu města Český Těšín patří dotčené území k plochám U-AO, v zóně aktivit obchodu,
výroby a služek. Přípustné funkční využití zahrnuje např. manipulační plochy, nezbytné komunikace a
technickou vybavenost, ochrannou zeleň, zařízení obchodu a služeb, velkoprostorové prodejny, čerpací
stanice PHM. Prostor je součástí dřívějšího, dnes nevyužívaného, výrobního resp. dopravního areálu (tzv.
brownfield).
Všechny pozemky záměru jsou řazeny dle katastru nemovitostí jako ostatní plochy případně zastavěná
plocha a nádvoří. Nejsou součástí zemědělského půdního fondu (ZPF) ani pozemků určených k plnění
funkcí lesa (PUPFL).

C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologické a geologické poměry
Dle geomorfologického členění (Demek J. ed. a kol., 1987) leží lokalita v soustavě Vnějších Západních
Karpat, podsoustavě (oblasti) Západobeskydská podhůří. V detailním členění jde o geomorfologický celek
Podbeskydská pahorkatina, podcelek Těšínská pahorkatina a okrsek Hornožukovská pahorkatina.
Těšínská pahorkatina je členitou pahorkatinou na ploše 158 km2. Střední výška terénu je 322,0 m n.m.,
střední sklon svahů dosahuje 3°18´. Podloží tvoří flyšové pískovce a jílovce slezského příkrovu s vložkami
vápenců a vyvřelinami těšínitů. Předkvartérní horniny jsou překryty glacigenními a glacilakustrinními
sedimenty sálského zalednění a sprašovými pokryvy. Reliéf je erozně denudační hřbetů oddělených sítí
radiálně se rozbíhajících údolí. Na rozvodnicích zachovány zbytky zarovnaných povrchů. Častý je výskyt
průlomových údolí a říčních teras. Území ovlivněno zásahem kontinentálního zalednění. Nejvyšším bodem
je vrch Šachta (427 m n.m.).
V prostoru Českého Těšína vystupují horniny slezské jednotky vnějšího flyše ve vývoji godulském.
Konkrétně jde o horniny těšínsko-hradišťského souvrství křídového stáří.
Těšínsko-hradišťské souvrství je charakterizováno flyšovým střídáním jílovců s pelosiderity a lávek
pískovců. Jílovce jsou tmavošedé až černošedé nebo tmavě hnědošedé, vápnité, břidličné, lupenitě
rozpadavé. Vyskytují se v polohách 2 cm až přes 7 m, nejčastěji několik centimetrů až decimetrů mocných.
Pískovce jsou jemnozrnné vápnité a křemitovápnité. Vystupují v lávkách 0,5 až 25 cm, maximálně několik
decimetrů mocných.
Předkvartérní horniny jsou na lokalitě překryty kvartérními fluviálními uloženinami řeky Olše. V zájmovém
území byly zjištěny fluviální štěrkopísky a písčité štěrky, zčásti zahliněné, náležející terase Olše risského
stáří. Mocnost fluviálních štěrkopísků dosahuje 6,0 až 7,0 m.
Svrchní část geologického profilu je tvořena antropogenními navážkami charakteru písčitých hlín s úlomky
stavebních materiálů. Mocnost navážek dosahuje cca 1,0 m.
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Nerostné suroviny a přírodní zdroje
Celý katastr města Český Těšín leží v chráněném ložiskovém území č. 14400000 Česká část Hornoslezské
pánve, surovinou je černé uhlí a zemní plyn. V prostoru záměru je vymezena výhradní plocha ložiska
č. 3072400 Žukovský hřbet, dosud netěžené výhradní ložisko černého uhlí a zemního plynu.
V místě záměru nejsou registrována poddolovaná území, pozůstatky a vlivy důlní činnosti, v místě není
evidován žádný sesuv a nepředpokládá se výskyt geologických nebo paleontologických památek.

C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy
Fauna a flora
Pozemek, na kterém je záměr umístěn, je součástí dřívějšího výrobního resp. dopravního areálu (tzv.
brownfield). V současné době je z velké části zpevněn, část je používána jako mezideponie navážek ze
stavby sousedního obchodního centra. Keřové a bylinné patro je chudé, typické pro opuštěné plochy a
rumištní stanoviště. Převažují zde odolné ruderální druhy.
V území bylo dne 19.5.2007 provedeno jednorázové biologické šetření. Po okrajích je pozemek lemován
relativně vzrostlou náletovou zelení (Ailanthus altissima, Populus tremula, Betula pendula). Keřové patro je
reprezentováno běžnými druhy - Sambucus nigra, Rubus ideaus - a bylinné patro, mj. - Solidago virgaurea,
Equisetum arvense, Taraxacum officinale, Ranunculus cris, Urtica dioica, Lamium album. Severní část
pozemku (podél garážových stání) je lemována cca 30 ks vzrostlých stromů druhu Ailanthus altissima,
Betula pendula.
Stejně jako flóra je také fauna zájmového území výrazně antropogenně ovlivněna. Lze předpokládat výskyt
drobných bezobratlých zástupců fauny, charakteristických pro městská stanoviště.
Dotčené území nezasahuje do žádného přírodě blízkého nebo přirozeného vegetačního porostu.
Nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu rostlin nebo živočichů (podle zákona č. 114/1992 Sb. resp.
vyhlášky č. 395/1992 Sb.), vzhledem k charakteru území nelze jejich výskyt ani očekávat.

Územní systém ekologické stability
V dotčeném území se nenachází prvky územního systému ekologické stability, a to ani na lokální, ani na
regionální či nadregionální úrovni.

Chráněná území
V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území ani není dotčené území součástí žádného
zvláště chráněného území. Dotčené území neleží v národním parku nebo chráněné krajinné oblasti,
v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní
památky nebo přírodní památky.

C.II.8. Krajina
Dotčené území se nachází v intravilánu města Český Těšín, tj. v urbanizovaném prostoru. Současný stav
krajiny a dotčeného území lze vyhodnotit jako městské prostředí, antropogenně silně ovlivněné (vlastní
plocha záměru je tzv. brownfield). Spíše než krajinné a přírodní hodnoty se zde proto uplatňují urbanistické
a architektonické koncepty.
Z širšího pohledu se město Český Těšín nachází v oblasti Těšínského Slezska ve zvlněné krajině Těšínské
pahorkatiny.
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C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky
Hmotný majetek
V prostoru záměru se nachází pouze pozemky ve vlastnictví investora záměru, určené k výstavbě záměru.
Nenachází se zde žádný jiný nemovitý hmotný majetek.

Architektonické a historické památky
V prostoru záměru a v jeho bezprostředním okolí se nenacházejí žádné nemovité kulturní památky,
podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči a evidované v
Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. V prostoru záměru se rovněž nenachází žádná
drobná solitérní architektura.

Archeologická naleziště
V prostoru záměru se nenachází žádné archeologické naleziště.

C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura
Záměr se nachází ve městě Český Těšín při silnici I/11 (ul. Jablunkovská), která tvoří hlavní komunikační
osu území. Příjezd do prostoru záměru je zajištěn ze silnice I/11 prostřednictvím příjezdové komunikace a
parkovacích ploch stávajícího (ve výstavbě) areálu Retail I - Tesco. Komunikační systém je při zajištění
stavební a provozní údržby vyhovující.
Geometrie komunikační sítě a stávající intenzity dopravy jsou zřejmé z následujícího obrázku a tabulky:
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Obr.: Komunikační systém města Český Těšín, intenzity dopravy na komunikační síti (ŘSD ČR, 2005)

Tab.: Výsledky sčítání dopravy na silnici I/11 v profilu záměru (ŘSD ČR, 2005)
Silnice

Profil

Těžká

Osobní

Motocykly

Celkem

I/11

7-0461

1997

9727

19

11743

V území je dále dostupná hromadná doprava, s ohledem na kontakt s obytnou zástavbou je využívána i
pěší resp. cyklistická doprava.
V území je dostupná veškerá další nezbytná technická infrastruktura.

C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí
Pro území nejsou specifikovány žádné další charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny.
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ČÁST D
(ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)

D.I.
CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD
JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Zdravotní vlivy a rizika
Vlastní provoz záměru neprodukuje ve významné míře (tj. v míře, které by způsobovaly přeslimitní vlivy)
žádné škodliviny (znečištění ovzduší, znečištění vod, hluk, hygienické závady případně jiné faktory), které
by mohly mít přímé zdravotní následky. Z toho vyplývá i přijatelné nízké ovlivnění obyvatel z hlediska
potenciálních zdravotních vlivů nebo rizik.
Obdobně tak i v průběhu realizace záměru nelze očekávat významné negativní ovlivnění obyvatel. Stavební
resp. zemní práce většího rozsahu nebudou prováděny, budou prováděny pouze běžné konstrukční práce a
stavební práce menšího rozsahu.

Sociální a ekonomické důsledky
Nelze očekávat významné sociální nebo ekonomické důsledky provozu nebo výstavby záměru. Záměr
vytváří několik desítek pracovních míst.

Počet dotčených obyvatel
Záměr v míře překračující příslušné limity neovlivňuje žádné obyvatele.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy na kvalitu ovzduší
S ohledem na způsob vytápění a spotřebu paliva a z ní vyplývající poměrně nízkou produkci škodlivin
nepředpokládáme významnější ovlivnění stávající kvality ovzduší v okolí hodnoceného záměru.
Záměrem vyvolaná automobilová doprava, s ohledem na relativně nízkou intenzitu (maximálně 2 nákladní
vozidla za den) také nebude podstatnějším zdrojem emisí. V případě osobní dopravy nepředpokládáme
prakticky žádný nárůst dopravy - objekt budou navštěvovat zákazníci areálu a sousední prodejny TESCO.
Celkově tedy nepředpokládáme prakticky žádné ovlivnění celkové kvality ovzduší v důsledku realizace
záměru.
Záměr nebude zdrojem zápachu.
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Vlivy na klima
S ohledem na dispoziční řešení areálu a stávající konfiguraci terénu vylučujeme, že by hodnocený záměr v
budoucnu ovlivňoval makroklimatické jevy způsobované sluneční radiací nebo jinak ovlivňoval místní
klimatické charakteristiky.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Zdrojem hluku do venkovního prostoru budou u záměru pouze běžná technická zařízení budov, tj.
vytápění, vzduchotechnika případně klimatizace. Půjde o běžné typové výrobky. V nejbližším resp. nejvíce
dotčeném chráněném venkovním prostoru nebo chráněném venkovním prostoru staveb (ul. Jablunkovská
1363/4 a 1362/3) bude dodržen jak denní, tak i noční limit pro hluk z provozoven (LAeq,T = 50/40 dB
den/noc).
Vlivy hluku související dopravy včetně hluku z parkovišť byly vyhodnoceny v rámci hlukové studie pro
předchozí etapu záměru (Hypermarket Český Těšín, hluková studie. Ing. Jaroslav Vrána - AVAP, březen
2006). V této studii byly hodnoceny všechny zdroje dopravního hluku, souvisejícího jak s předchozí etapou
záměru (Retail I - Tesco), tak i s předkládaným záměrem (Retail). Závěry studie jsou takové, že v
nejbližším resp. nejvíce dotčeném chráněném venkovním prostoru nebo chráněném venkovním prostoru
staveb (ul. Jablunkovská 1363/4 a 1362/3) bude prokazatelně dodržen jak denní, tak i noční limit pro hluk
z provozoven (LAeq,T = 50/40 dB den/noc). K těmto závěrům je nutno dodat, že objekt záměru Retail bude
tvořit "bariéru" proti hluku šířenému z parkovišť, dojde tedy k dalšímu snížení očekávaných hladin hluku v
chráněném prostoru.
Požadované limitní hladiny hluku jsou z uvedených důvodů spolehlivě dosažitelné a otázka protihlukové
ochrany není v posuzovaném případě kritická. Obdobně tak hluková problematika v období výstavby je
řešitelná.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.

D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vlivy na odvodnění území
Realizací záměru nedojde k významnému zvýšení zpevněných a zastřešených ploch v území. Pozemek
záměru je z velké části zpevněn již za stávajícího stavu (realizací záměru dojde k nejvýše cca 10 % zvýšení
zpevněných resp. zastřešených ploch) a dojde tak jen k dílčímu zvýšení povrchového odtoku na úkor
vsaku. Toto navýšení (vzhledem charakteru využití území) významným způsobem neovlivní celkový
charakter odvodnění území.
Srážkové vody nebudou volně odtékat, ale budou odvedeny do dešťové kanalizace a následně mimo areál.

Vliv na kvalitu povrchových vod
Nebudou vypouštěny žádné technologické odpadní vody.
Do splaškové kanalizace budou zaústěny odpadní vody ze zdravotechnických zařízení pro zaměstnance
(WC, umývárny, sprchy), do dešťové kanalizace potom neznečištěné srážkové vody ze střech. Kvalita
splaškové vody i neznečištěné dešťové vody ze střech bude odpovídat povoleným limitům kanalizačního
řádu.
Srážkové vody z parkovišť budou předčištěny v ORL na zbytkovou koncentraci NEL méně než 1 mg/l.
Vlivem záměru tedy nelze předpokládat ovlivnění kvality povrchových vod.
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Vlivy na kvalitu podzemní vody
Vliv záměru na kvalitu podzemní vody lze prakticky vyloučit. Nebudou provozovány žádné přímé vpusti do
horninového prostředí. Podzemní voda se v území (dle odborného odhadu) nachází v hloubce cca 5 a více
metrů pod úrovní terénu.
Záměr se nenachází v ochranném pásmu vodních zdrojů.

Ovlivnění hydrogeologických charakteristik
K ovlivnění hydrogeologických charakteristik by mohlo potenciálně dojít zejména v souvislosti se zásahem
do podložních hornin, které v dané oblasti mají funkci kolektoru podzemní vody. Žádná z těchto alternativ
nepřipadá v úvahu, nelze tedy jakékoliv vlivy na hydrogeologické charakteristiky území předpokládat.

D.I.5. Vlivy na půdu
Záměr neklade nároky na zábor zemědělského půdního fondu (ZPF) ani pozemků určených k plnění funkcí
lesa (PUPFL). Zároveň je záměr v souladu s územním plánem města Český Těšín.
Z hlediska ochrany půd proto nevyplývají vzhledem k záměru žádná omezení.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
V souvislosti s realizací záměru nebudou hloubeny podzemní prostory. Původní profil horninového prostředí
na lokalitě je již ovlivněn původní činností - vyrovnání nivelety navážkami, výkopy pro inženýrské sítě, atd.
Stavebními a terénními úpravami nebude prováděn zásah do původního horninového prostředí.
Přírodní zdroje ani zdroje nerostných surovin nebudou záměrem dotčeny. Záměrem nebudou poškozeny
geologické ani paleontologické památky.

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Záměr bude realizován v ekologicky nestabilním území. Šetřením nebyly zjištěny chráněné druhy rostlin a
živočichů (podle vyhlášky č. 395/1992 Sb.) ani potenciální výskyt biotopů zvláště chráněných druhů rostlin
a živočichů. Jejich výskyt není rovněž očekáván v jiném období roku. Nelze tedy předpokládat přímé nebo
zprostředkované ohrožení. Záměrem nebudou nevratně poškozeny přírodě blízké biotopy.
Po skončení stavebních prací a po provedení terénních modelací bude provedena výsadba zeleně. Projekt
předpokládá výsadbu stromové zeleně podél komunikací, místy vhodně doplněnou keřovou zelení.
V území určeném pro výstavbu záměru ani v jeho bezprostředním okolí (potenciálně ovlivněném
výstavbou) se nenachází prvky územního systému ekologické stability. Záměr nekoliduje s významnými
krajinnými prvky, jejichž ochrana je obecně stanovena zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny. Není rovněž dotčen žádný registrovaný významný krajinný prvek.
Záměr nekoliduje s ochrannými podmínkami zvláště chráněných území (národní parky, chráněné krajinné
oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky).
Významně negativní vliv na lokality soustavy Natura byl stanoviskem příslušného Krajského úřadu vyloučen
(viz příloha 2 tohoto oznámení).

D.I.8. Vlivy na krajinu
Krajina v dotčeném území a jeho okolí je dána urbanistickou strukturou města a dřívější činností v
prostoru. Realizace záměru tedy charakter krajiny významně nezmění.
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D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
V prostoru záměru se nenachází žádné stavební objekty, nemovitý hmotný majetek, architektonické a
historické památky nebo archeologická naleziště. Z důvodu jejich absence proto nebudou ovlivněny.

D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Záměr (Retail) bude dopravně obsluhován společně s předchozí etapou záměru (Retail I - Tesco). Dopravní
obsluha pro areál obou záměrů bude činit do cca 1000 osobních vozidel, 5 těžkých nákladních vozidel a 10
lehkých nákladních vozidel za den na příjezdu (a stejný počet odjezdů). U nákladní dopravy je uvažováno,
že jde o 100% cílovou dopravu (tj. bez přítomnosti záměru by se na komunikační síti dotčeného území
nepohybovaly), u osobní dopravy je uvažováno, že cca 50% vozidel představuje cílovou dopravu,
zbývajících 50% se na komunikační síti dotčeného území pohybuje vždy a záměr navštíví při cestě za jiným
cílem. Dále je uvažováno, že rozdělení směrů dopravy na silnici I/11 do dvou směrů je přibližně 50%:50%
(sever:jih).
S uvážením uvedených údajů je podíl cílové dopravy záměru (cca 500 osobních a 15 nákladních vozidel za
den) na celkových intenzitách dopravy na silnici I/11 v profilu zaústění vjezdu do areálu (cca 9727
osobních a 1997 nákladních vozidel za den) je velmi nízký. Nepřekročí cca 5% stávající osobní dopravy a
1% stávající nákladní dopravy. To je málo významná hodnota, odpovídající přirozenému kolísání resp.
růstu silniční dopravy.
S ohledem na skutečnost, že záměr je v souladu s územním plánem, nedochází k nárůstu zbytné dopravy.
Dochází k funkčnímu naplnění území, realizace záměru tak vylučuje v daném prostoru potenciální realizaci
záměrů jiných, avšak obdobných (obchodních apod.) a tedy i dopravními nároky srovnatelných.
Záměr negativně neovlivňuje stávající pěší a cyklistické trasy v území, umožňuje využití hromadné
dopravy.
Stav komunikační sítě požadovaný provoz umožňuje.
Vlivy na jinou infrastrukturu nejsou očekávány, nedochází k rozvoji ani k omezení existující infrastruktury.

D.I.11. Jiné ekologické vlivy
Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané.
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D.II.
ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Rozsah přímých vlivů je prakticky omezen stávajícím rozsahem areálu záměru (Retail I - Tesco a Retail),
nedochází k zasažení širšího území.

D.III.
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny.

D.IV.
OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem,
předpisů a povolovacích rozhodnutí. Nad tento rámec nejsou navržena žádná dodatečná opatření.

D.V.
CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
V průběhu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by
znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a veřejného zdraví.
Dostupné informace jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí dostatečné.
Charakter a umístění záměru nedává předpoklady vzniku významných negativních vlivů na životní prostředí
nebo veřejné zdraví. Stejně tak území, do kterého je záměr umisťován (dřívější výrobního resp. dopravní
areálu, tzv. brownfield) není mimořádně citlivé na antropogenní zásahy. Z těchto důvodů je v závěrech
hodnocení možných vlivů na životní prostředí dostatečný prostor na absorbování případných neurčitostí.
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ČÁST E
(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU)
Záměr je řešen v jedné variantě.
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ČÁST F
(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE)

F.I.
MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE
Situační, dispoziční a konstrukční řešení záměru je dokladováno v přílohové části tohoto oznámení. Tamtéž
je doložena i fotodokumentace a další nezbytné doklady.

F.II.
DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
Nejsou uvedeny.
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ČÁST G
(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU)
Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné a srozumitelné formě údaje o záměru a dále závěry
jednotlivých dílčích okruhů hodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí. Zájemcům o podrobnější
údaje proto doporučujeme prostudování příslušných kapitol oznámení.
Základní údaje, umístění záměru
Ve městě Český Těšín při ulici Jablunkovské je připravována výstavba maloobchodní prodejny různého
sortimentu. Záměr je umístěn v prostoru areálu Tesco (v současné době ve výstavbě), tvoří jeho II. etapu.
Umístění záměru je zřejmé z následujícího obrázku (měřítko 1:25 000, detail 1:10 000):

Umístění záměru je v souladu s územním plánem města Český Těšín.
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Údaje o řešení záměru
Objekt záměru je tvořen jednopodlažní budovou s půdorysnými rozměry cca 54 x 45 m, výšky cca 7 m.
Prostor objektu je rozdělen do prostor pro budoucí uživatele s odpovídajícím sociálním a skladovým
zázemím, prostor prodeje a vstupní prostor pro zákazníky. Hlavní vstupy jsou navrženy jako prosklené
hliníkové stěny s samostatnými vstupy pro jednotlivé uživatele, kryty střešními markýzami. Vstupuje se
automatickými posuvnými dveřmi do prostoru obchodu. Na vybraných místech obvodového pláště jsou
umístěna firemní loga a reklamní panely. Výška atiky objektu je 7,0 m. Obvodový plášť je tvořen
lakovaným profilovaným plechem s pravidelnou strukturou a metalickým povrchem.
Dopravní napojení areálu využívá řešení z první etapy (areál Tesco), v rámci které je připraveno dopravní
napojení, parkoviště, komunikace a zpevněné plochy. V rámci záměru proto nebude budováno nové
dopravní napojení ani nové parkoviště.

Údaje o možných vlivech na životní prostředí
Záměr neklade nároky na zábor zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkcí lesa,
nachází se na ploše, která je součástí dřívějšího výrobního resp. dopravního areálu (tzv. brownfield). Je
umístěn mimo úzký kontakt s obytnou zástavbou, vzdálenost k nejbližším obytným objektům (sídliště
čtyřpodlažních domů na ul. Jablunkovské) je 60 metrů a více.
Záměr neklade významné nároky na spotřebu vody ani ostatních zdrojů (plyn, elektrická energie apod.).
Doprava, obsluhující záměr, je kalkulována společně pro celý areál Tesco a nepřekročí cca 1000 osobních,
5 těžkých nákladních a 10 lehkých nákladních vozidel za den. Záměr není významným zdrojem hluku, emisí
do ovzduší ani zápachu, který by mohl ovlivňovat obyvatelstvo. Území nepodléhá žádné zvláštní ochraně
přírody a krajiny, v areálu se nevyskytuje žádná hodnotná vegetace. Záměr neleží v zátopovém území ani
v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje.
Ve všech sledovaných oblastech (ovzduší, hluk, povrchová a podzemní voda, půda, fauna, flóra,
ekosystémy, krajina případně jiné) jsou proto možné vlivy záměru přijatelně nízké a nepředstavují zdroj
významného negativního ovlivnění okolního území ani obyvatelstva a jejich zdraví.
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ČÁST H
(PŘÍLOHY)

Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem tohoto oznámení.

Seznam příloh:
Příloha 1 Grafické přílohy:
Příloha 1.1 Situace
Příloha 1.2 Majetkoprávní vztahy
Příloha 1.3 Půdorys
Příloha 1.4 Řezy
Příloha 1.5 Pohledy
Příloha 1.6 Fotodokumentace
Příloha 2 Doklady:
- vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územního plánu
- stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.
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Přehled zkratek
BaP

benzo(a)pyren

BPEJ

bonitovaná půdně-ekologická jednotka

ČGS

Česká geologická služba

ČOV

čistírna odpadních vod

EIA

posouzení vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment)

EVL

evropsky významná lokalita

CHOPAV

chráněná oblast přirozené akumulace vod

k.ú.

katastrální území

MŽP

Ministerstvo životního prostřdí

n.m.

nad mořem

NEL

nepolární extrahovatelné látky ("ropné látky")

N

kategorie odpadu nebezpečný

NRBK

nadregionální biokoridor

NV

Nařízení vlády

LBC

lokální biocentrum

LBK

lokální biokoridor

O

kategorie odpadu ostatní

ORL

odlučovač ropných látek

OZKO

oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší

PP

přírodní památka

PR

přírodní rezervace

PUPFL

pozemky určené k plnění funkcí lesa

ŘSD ČR

Ředitelství silnic a dálnic České republiky

s.r.o.

společnost s ručením omezeným

TKO

tuhý komunální odpad

ÚSES

územní systém ekologické stability

ZPF

zemědělský půdní fond
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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
RETAIL ČESKÝ TĚŠÍN
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb. Slouží jako základní podklad pro
provedení zjišťovacího řízení podle § 7 zákona.
Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona.
Oznamovatelem záměru je firma Domint, a.s.
Zpracování oznámení proběhlo v květnu až červnu 2007. Pro zpracování byly použity podklady poskytnuté
oznamovatelem, dílčí doplňující informace vyžádané zpracovatelem oznámení při vlastním zpracování
a údaje získané během vlastních průzkumů lokality.
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ČÁST A
(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)

A.1. Obchodní firma
Třinec Property Development, a.s.

A.2. IČ
27214541

A.3. Sídlo
Bílkova 855/19
110 00 Praha 1, Staré město

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Ing. Michael Beier
jednatel
BENEPRO,s.r.o
Jablunkovská 851/40
PSČ 737 01 Český Těšín
kancelář:
tel./fax :
e-mail:

558 769 556
558 769 555/ 558 769 554
info@benepro.cz
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ČÁST B
(ÚDAJE O ZÁMĚRU)

B.I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1. Název a zařazení záměru
Název záměru:

Retail Český Těšín.
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona
č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb., je následující1:
kategorie:

II

bod:

10.15

název:

Záměry podle této přílohy, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li
tyto limitní hodnoty v příloze uvedeny; stavby, činnosti a technologie neuvedené
v předchozích bodech této přílohy nebo nedosahující parametrů předchozích
bodů této přílohy, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného
podle zvláštního právního předpisu mohou samostatně nebo ve spojení s jinými
významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

sloupec:

B

Dle §4 uvedeného zákona patří pod odstavec (1) písmeno b) a podléhá posuzování podle zákona, pokud se
tak stanoví ve zjišťovacím řízení.
Příslušným úřadem je Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru

1

zastavěná plocha:

cca 2413 m2

počet parkovacích stání:

0 (záměr využívá parkoviště areálu Tesco (v současné době ve výstavbě),
které má kapacitu dimenzovanou i pro Retail)

Původní zařazení, ke kterému je vztaženo nedosažení příslušné limitní hodnoty, je toto:
kategorie:
bod:
název:

sloupec:

II
10.6
Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m2
zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu
pro celou stavbu
B
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B.I.3. Umístění záměru
Záměr je umístěn následovně:
kraj:
okres:
obec:
katastrální území:
pozemky:
vlastník pozemků:

Moravskoslezský
Karviná
Město Český Těšín
Český Těšín
1852/2, 1855/2, 1863/12
Třinec Property Development, a.s., Bílkova 855/19, 110 00 Praha 1

Prostor a okolí záměru v katastrálním území Český Těšín jsou pro účely zpracování tohoto oznámení
nazývány tzv. dotčeným územím.
Záměr je umisťován do areálu Tesco (v době zpracování tohoto oznámení ve výstavbě) při ul.
Jablunkovské v Českém Těšíně. Poloha záměru v rámci celého areálu Tesco je zřejmá z následujícího
obrázku:
Obr.: Umístění záměru (měřítko 1:25 000, detail 1:10 000)

Z hlediska územního plánu města Český Těšín se záměr nachází na území U-AO, v zóně aktivit obchodu,
výroby a služek. Přípustné funkční využití zahrnuje např. manipulační plochy, nezbytné komunikace a
technickou vybavenost, ochrannou zeleň, zařízení obchodu a služeb, velkoprostorové prodejny, čerpací
stanice PHM. Tomuto určení záměr odpovídá.
Vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územně plánovací dokumentace je dokladováno
v příloze 2 tohoto oznámení.
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B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Charakterem záměru je novostavba prodejny s nájemními jednotkami různého sortimentu včetně napojení
na inženýrské sítě.
Záměr je umístěn v prostoru areálu Tesco (v době zpracování tohoto oznámení ve výstavbě), tvoří jeho
II. etapu. Návrh odpovídá využití pro občanskou vybavenost komerčního typu dle územního plánu města
Český Těšín.
Areál Tesco ve své I. etapě prošel zjišťovacím řízením dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí. V tomto zjišťovacím řízení bylo uvažováno i se spolupůsobícími vlivy připravované
II. etapy (tj. předkládaného záměru Retail). Z tohoto důvodu proto nedochází ke kumulaci vlivů nad rámec
již zjištěných skutečností. Záměr zároveň dotváří areál Tesco do cílové podoby, ani z tohoto důvodu tedy
nebude dále docházet ke kumulaci vlivů.
V bezprostředním okolí se dále nenachází žádné aktivity, které by mohly vést ke kumulaci případných
negativních vlivů.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Záměr je navržen za účelem zajištění obchodních ploch.
Umístění záměru je vázáno na koncepční řešení území a dostupné pozemky. Není navrženo ve více
variantách.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Základní výkresová dokumentace, ze které jsou zřejmé uváděné popisné údaje, je doložena v příloze 1
tohoto oznámení.

Základní údaje
Záměr je umístěn v severní části areálu Tesco v Českém Těšíně.
Zastavěná plocha objektu záměru je cca 2413 m2 s půdorysnými rozměry cca 53,86 x 44,80 m. Parkoviště
jsou zahrnuta v parkovacích plochách Tesca, nejsou navrhována nová.

Urbanistické a architektonické řešení
Objekt je dispozičně rozdělen do prostor pro budoucí uživatele s odpovídajícím sociálním a skladovým
zázemím. Z provozního hlediska je dále rozdělen na několik samostatných úseků: jednotlivé vstupní
prostory pro zákazníky, vstupní samostatné prostory pro zaměstnance a prodejní prostor se skladovým
zázemím. Tyto prostory mají nezávislé vstupy, dispozičně jsou uspořádány tak, aby nedocházelo k
negativnímu ovlivňováni samostatných jednotlivých provozů a činností (pohyb zboží, zákazníků,
zaměstnanců, zásobovacích vozidel apod.).
Hlavní vstupy jsou navrženy jako prosklené hliníkové stěny s samostatnými vstupy pro jednotlivé uživatele,
kryty střešními markýzami. Vstupuje se automatickými posuvnými dveřmi do prostoru obchodu. Na
vybraných místech obvodového pláště jsou umístěna firemní loga a reklamní panely. Výška atiky objektu je
7,0 m. Obvodový plášť je tvořen lakovaným profilovaným plechem s pravidelnou strukturou a metalickým
povrchem.
Dispozice vyhovuje požadavkům hygienických předpisů a platných norem a respektuje požadavky na
přístupnost a bezpečnost pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
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Technické řešení
Hala objektu je navržena jako jednopodlažní skeletová prefabrikovaná konstrukce. Svislá konstrukce
skeletu je tvořena železobetonovými sloupy čtvercového průřezu. Sloupy jsou navrženy jako vetknuté do
prefabrikovaných kalichů. Vodorovná konstrukce střechy je navržena ze železobetonových vazníků
uložených na sloupy v příčném směru. Po obvodě haly jsou navržena ztužidla. Nosná konstrukce střechy je
navržena z trapézového plechu, který bude ukládán na vaznice. Spád střechy je vytvořen rozdílnou
výškovou úrovní vazníků, neboli rozdílnou délkou sloupů. Vaznice jsou v šikmé rovině kladeny z vazníku na
vazník. Nosné betonové konstrukce budou doplněny drobnými ocelovými konstrukcemi a zámečnickými
výrobky (přístřešky, podpory vzduchotechnických zařízení, žebříky atd.).
Obvodový plášť je tvořen lakovaným profilovaným plechem s pravidelnou strukturou a metalickým
povrchem, který navazuje na barevně neutrální průběžný železobetonový soklový pás. Vstupní strana
nájemních prostor v průčelí objektu je navržena jako prosklená stěna z hliníkových profilů se samostatnými
vstupy pro zákazníky krytými markýzou. Konstrukce markýzy je z ocelových žárově pozinkovaných profilů.
Výplně otvorů a podlahy interiéru jsou dle účelu místností. Podhledy jsou navrženy v místnostech s trvalým
pobytem lidí a v hygienických místnostech sádrokartonové.

Dopravní napojení, řešení vnějších ploch
Dopravní napojení areálu využívá řešení z první etapy (areál Tesco), v rámci které je připraveno dopravní
napojení, parkoviště, komunikace a zpevněné plochy. Pro tuto etapu byla vydána všechna potřebná
stavební povolení a vodoprávní rozhodnutí a v současné době je v realizaci. V rámci záměru proto nebude
budováno nové dopravní napojení a parkoviště, součástí jsou pouze komunikační plochy související s
vlastním objektem záměru (pohyb zákazníků, zásobování) a související ozeleněné plochy.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení:

v průběhu roku 2007

Předpokládaný termín dokončení:

v průběhu roku 2008

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky:
kraj:

Moravskoslezský

Moravskoslezský kraj
28. října 117
702 18 Ostrava
tel.: 595 622 222

obec:

Město Český Těšín

Město Český Těšín
Náměstí ČSA 1/1
737 01 Český Těšín
tel.: 558 713 100

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí a správních úřadů
stavební povolení:

Městský úřad Český Těšín
odbor výstavby a životního prostředí
Náměstí ČSA 1/1
737 01 Český Těšín
tel.: 558 713 100
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B.II.
ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1. Půda
Půda:

celková plocha dotčených pozemků:

22 236 m2

zastavěná plocha:

cca 2413 m2, z toho:

ZPF (BPEJ):
PUPFL:
v průběhu výstavby

parcely nejsou součástí ZPF, nemají BPEJ
parcely nejsou součástí PUPFL
dočasný zábor není vyžadován

Pozn.: Výčet dotčených parcel je uveden v kapitole B.I.3. Umístění záměru (viz strana 8 tohoto
oznámení).

B.II.2. Voda
Pitná voda:

roční spotřeba:
průměrná denní spotřeba:
maximální denní spotřeba:
maximální hodinová spotřeba:

Qrok = cca 840 m3/rok
Qp = cca 2,4 m3/den (0,03 l/s)
Qmax = cca 0,042 l/s
Qh = cca 0,005 l/s

zdroj:

místní rozvod

v průběhu výstavby:

spotřeba nespecifikována (běžná)

Technologická voda:

bez nároků

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie:

Zemní plyn:

požadovaný příkon:

cca 980 kW

zdroj:

rozvodná síť

v průběhu výstavby:

odběr nespecifikován (běžný)

spotřeba:

cca 106 700 m3/rok

zdroj:

místní středotlaký rozvod

v průběhu výstavby:

bez nároků

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Zákazníci:

celkový počet vozidel:

cca 1000 voz/den (příjezd),
stejný počet odjezdů

druh vozidel:

osobní

dopravní trasa:

ul. Jablunkovská

doba provozu:

denní doba pracovních dní

Pozn.: Počet vozidel je společný pro celý areál Tesco, tj. Retail I + Retail.

Zásobování:

těžká nákladní doprava (kamiony):

cca 5 voz/den (příjezd),
stejný počet odjezdů
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lehká nákladní doprava:

cca 10 voz/den (příjezd),
stejný počet odjezdů

dopravní trasa:

ul. Jablunkovská

doba provozu:

denní doba pracovních dní

Pozn.: Počet vozidel je společný pro celý areál Tesco, tj. Retail I + Retail.

Výstavba:

intenzita dopravy:

variabilní

druh vozidel:

střední a těžká nákladní

B.III.
ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1. Ovzduší
Bodové zdroje:

NOx:
CO:
CxHy:
prach:
SO2:

204,9 kg/rok
34,1 kg/rok
13,7 kg/rok
2,1 kg/rok
1,0 kg/rok

Pozn.: Uvedená emise škodlivin odpovídá celkové roční spotřebě cca 106 700 m3 zemního plynu.

Liniové zdroje:

NOx:
CO:
CxHy:
prach:
SO2:

72,3 g/km.den
20,2 g/km.den
7,5 g/km.den
2,6 g/km.den
0,1 g/km.den

Výstavba:

nespecifikováno (množství nízké)

B.III.2. Odpadní voda
Splaškové vody:

produkce:

cca 840 m3/rok

nakládání:

stávající kanalizační sběrač DN 1400

Pozn.: Odpovídá přibližně množství odebrané pitné vody.

Technologické vody:
Srážkové vody:

nejsou produkovány
celkem:

Q = cca 320,60 l/s

nakládání:

stávající kanalizační sběrač DN 1400

Pozn.: Srážkové vody z parkovišť budou předčištěny v ORL na zbykovou koncentraci NEL méně než
1 mg/l.

Výstavba:

nespecifikováno (množství zanedbatelné)

B.III.3. Odpady
Provoz, údržba:

číslo, název,

07 02 13 Plastový odpad

kategorie, množství, nakládání:

O, jednotky t/rok, znovupoužití
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly
15 01 02 Plastové obaly
15 01 06 Směsné obaly
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15 01 09 Textilní obaly

O, jednotky t/rok, předávání oprávněné
osobě, znovupoužití
Pozn.: S obaly bude přednostně nakládáno v režimu zákona č. 477/2001 Sb., o obalech.

20 03 01 Směsný komunální odpad
20 03 03 Uliční smetky

O, jednotky t/rok, předávání oprávněné
osobě
20 01 21 Zářivky
20 01 33 Baterie a akumulátory

N, desítky kg/rok, předávání oprávněné
osobě
Uvedený výčet je jen orientační. Problematika odpadového hospodářství za provozu
záměru je spolehlivě řešitelná v rámci platné legislativy, tj. v režimu zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpady budou tříděny a shromažďovány dle
jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením,
odcizením nebo únikem. Zneškodňovány budou oprávněnou osobou.
Výstavba:

číslo, název,

kategorie, množství, nakládání:

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika
17 02 Dřevo, sklo a plasty
17 04 Kovy
17 05 Zemina
17 06 Izolační materiály
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady
16 02 Odpady z elektrického
a elektronického zařízení

O, výjimečně N, desítky t/dobu výstavby,
předávání oprávněné osobě
Uvedený výčet je jen orientační. Problematika odpadového hospodářství v době
stavebních a konstrukčních prací je spolehlivě řešitelná v rámci platné legislativy, tj.
v režimu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpady budou tříděny a
shromažďovány dle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před nežádoucím
znehodnocením, odcizením nebo únikem. Zneškodňovány budou oprávněnou
osobou.

B.III.4. Ostatní
Hluk:

doprava na veřejných komunikacích:

nespecifikováno

Pozn.: Hlukové parametry dopravního proudu na veřejných komunikacích nejsou výpočtově určeny
hlukovými emisemi jednotlivých vozidel, ale skladbou a intenzitou dopravního proudu.

kotelna, vzduchotechnika, klimatizace:

do LA = 55 dB/2 m
(nepřetržitě, v noci omezený provoz)

zásobování (manipulace se zbožím):

do LA = 60 dB/2 m
(pouze ve dne, do cca 2 h za den)

v průběhu výstavby:

do 70 dB/5 m

Vibrace:
Záření:

nejsou produkovány
ionizující záření:

zdroje nejsou používány

elektromagnetické záření:

významné zdroje nejsou používány
(pouze běžná komunikační zařízení)

Další fyzikální nebo biologické faktory:

nejsou používány

STRANA 13 z 31

RETAIL ČESKÝ TĚŠÍN
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

B.III.5. Rizika vzniku havárií
Záměr nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů. Záměr nespadá
do režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.
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ČÁST C
(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ)

C.I.
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Dotčené území je umístěno na antropogenně ovlivněné ploše, která je součástí dřívějšího výrobního resp.
dopravního areálu (tzv. brownfield). Nachází se mimo hlavní obytnou zástavbu města.
Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. To prakticky
znamená:
• V dotčeném území se nenachází prvky územního systému ekologické stability, a to ani na lokální,
ani na regionální úrovni.
• V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území ani není dotčené území součástí
žádného zvláště chráněného území. Dotčené území neleží v národním parku nebo chráněné krajinné
oblasti, v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace,
národní přírodní památky nebo přírodní památky.
• Dotčené území není součástí přírodního parku.
• Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000 (nevyskytují se zde evropsky významné lokality ani
ptačí oblasti).
• Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného registrovaného významného krajinného prvku.
Dotčené území je zařazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší.
Vlastním územím neprotéká žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na něm ani žádná
vodní plocha, prameniště či mokřad.
V dotčeném území se nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb.
o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Záměr je umístěn mimo zátopové území Q100. Dotčené území se
nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).
Plocha výstavby záměru se nenachází v území archeologického zájmu.
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost
navrhovaného záměru.
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C.II.
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Ve městě Český Těšín a jeho místních částech žije celkem 26 059 obyvatel1.
Záměr je umístěn v neobydleném a uzavřeném výrobním resp. skladovacím areálu. Nejbližší obytné
objekty se nachází v malém sídlišti čtyřpodlažních domů při ulici Jablunkovské severně od záměru. Nejbližší
objekty (Jablunkovská 1363/4 a 1362/3) jsou ve vzdálenosti cca 60 metrů od prostoru záměru (přes
garáže a cestu), trvale zde žije několik desítek obyvatel.
Údaje o zdravotním stavu obyvatel nebyly pro účely zpracování oznámení zjišťovány.

C.II.2. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Území města Český Těšín je (dle sdělení č. 4 uveřejněném ve věstníku MŽP, částka 3 z března 2007)
zařazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Důvodem pro zařazení do OZKO je
překračování imisních limitů pro tuhé znečišťující látky (PM10) na celém území města.
Nejbližší stanice imisního monitoringu je stanice ČHMÚ č. 1066 Český Těšín, vzdálená od hodnocené
lokality cca 1,4 km. Uvedené hodnoty byly naměřeny v roce 2005:
Tab.: Výsledky imisního monitoringu ČHMÚ, stanice 1066 Český Těšín
Oxid dusičitý Oxid siřičitý
(SO2)
(NO2)
průměrná roční koncentrace (µg.m-3)
hodnota ročního imisního limitu IHr (µg.m-3)

29,4

14,8

Tuhé látky PM10
60,5

40

-

40

maximální naměřená 24hodinové koncentrace (µg.m-3)

98,9

82,2

456,7

datum naměření maxima v daném roce

10.1.

23.1.

9.1.

hodnota 24hodinového imisního limitu IHd (µg.m-3)

-

125

50

maximální naměřená hodinové koncentrace (µg.m-3)

197,0

152,3

661,0

datum naměření maxima v daném roce

10.1.

6.2.

9.1.

200

350

-

hodnota hodinového imisního limitu IHd (µg.m-3)

Z uvedených hodnot je zřejmé, že roční průměrné koncentrace oxidu dusičitého v blízkosti měřící stanice
dosahují úrovně cca 75% imisního limitu (LV = 40 µg.m-3), maximální hodinové koncentrace pak cca 98%
limitu (LV = 200 µg.m-3).
Maximální denní koncentrace oxidu siřičitého v blízkosti měřící stanice dosahují úrovně cca 66% imisního
limitu (LV = 125 µg.m-3), maximální hodinové koncentrace pak cca 44% limitu (LV = 350 µg.m-3).
Roční průměrné koncentrace PM10 v blízkosti měřící stanice dosahují úrovně vyšší než je hodnota imisního
limitu (LV = 40 µg.m-3), nadlimitní úrovně dosahují i maximální hodinové koncentrace (LV = 200 µg.m-3).

1

Zdroj: Český statistický úřad, údaj k 31.12.2004.

STRANA 16 z 31

RETAIL ČESKÝ TĚŠÍN
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Výsledky měření tedy ukazují, že v Českém Těšíně je přeslimitní zátěž tuhými znečišťujícími látkami, u
plynných škodlivin k překračování imisního limitu nedochází, u škodliviny NO2 se však naměřená hodnota
hodinového maxima k limitní úrovni blíží.

Klima
Z klimatického hlediska zasahuje hodnocené území do mírně teplé klimatické oblasti MT10 (dle Quitta),
kterou je možno stručně charakterizovat následně:
MT 10 - mírně teplé oblasti s dlouhým, mírně suchým a teplým létem, krátkým přechodným obdobím s
mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá s krátkým
trváním sněhové pokrývky.

C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Dotčené území se nachází v poloze mimo obytnou zástavbu nebo jiné hlukově chráněné prostory. Stávající
hluková situace v prostoru záměru je dána zejména hlukem probíhajících stavebních prací (výstavba areálu
Retail I - Tesco), dopravního provozu na silnici I/11 (ul. Jablunkovská) resp. železniční trati. Vzhledem k
nepřítomnosti hlukově chráněného prostoru (obytných staveb a jejich venkovního chráněného prostoru) v
prostoru záměru nejde o problém.
Nejbližší hlukově chráněný prostor (chráněný venkovní prostor staveb) se nachází v sídlišti čtyřpodlažních
panelových domů ve vzdálenosti cca 60 metrů severně od záměru (Jablunkovská 1363/4, Jablunkovská
1362/3). Výsledky měření hluku zde nejsou k dispozici, jde však o poměrně klidový prostor, vzdálenější od
silnice I/11 (ul. Jablunkovské), lze očekávat, že hygienické limity jsou zde splněny.
Hygienické limity pro hluk z provozoven činí LAeq,T = 50/40 dB (den/noc). Tento limit je rozhodující pro hluk
z technologie záměru (vytápění, vzduchotechnika) i pro hluk z provozu na parkovištích záměru. Ostatní
aplikovatelné limity jsou následující: pro hluk z provozu na pozemních komunikacích LAeq,T = 55/45 dB
(den/noc) a pro hluk z provozu na hlavních pozemních komunikacích LAeq,T = 60/50 dB (den/noc).
Vzhledem k historicky vzniklé hlukové zátěži na silnici I/11 (ul. Jablunkovské) lze aplikovat i korekci pro
tzv. starou hlukovou zátěž, limit v takovémto případě činí LAeq,T = 70/60 dB (den/noc).
Další závažné fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit, nebyly zjištěny.

C.II.4. Povrchová a podzemní voda
Povrchová voda
Hydrologicky náleží lokalita do povodí Olše (2-03-03), která je pravostranným přítokem Odry. V detailu
náleží plocha záměru do povodí Šadovského potoka, číslo hydrologického pořadí 2-03-03-043, který je
levostranným přítokem Olše. Šadovský potok protéká ve vzdálenosti 800 m jižně od lokality záměru, tok
Olše se nachází ve vzdálenosti 500 m východně.
Vodní tok Olše je vymezen v kategorii významný dle vyhlášky č. 267/2005 Sb., kterou se mění vyhláška
Ministerstva zemědělství č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob
provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění vyhlášky č. 333/2003 Sb. Olše je
hraničním tokem a tvoří státní hranici s Polskou republikou. Záměr je umístěn mimo zátopové území Q100
řeky Olše.
Dotčené území se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).

Podzemní voda
Podle hydrogeologické rajonizace náleží území Českého Těšína do rajónu č. 153 - Fluviální a glacigenní
sedimenty v povodí Olše (Michlíček E. a kol., 1986).
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Hydrogeologický rajón 153 zabírá úzký pruh podél řeky Olše od Bohumína po Třinec a zahrnuje kvartérní
fluviální sedimenty řeky Olše a jejího levostranného přítoku Stonávky. Fluviální sedimenty jsou tvořeny
štěrky, písky a písčitými štěrky říčních teras a vlastních údolních niv, s mladším krycím souvrstvím
povodňových hlín.
Koeficient filtrace fluviálních písčitých štěrků údolní nivy řeky Olše má průměrnou hodnotu n.10-4 m.s-1.
Mocnost kolektoru dosahuje cca 5,0 m. Kvalita podzemních vod rajónu je ovlivněna zejména koncentrací
těžkého průmyslu.
V území byla v minulosti v prostoru čerpací stanice Benzina zjištěna kontaminace podzemních vod ropnými
látkami. Sanační zásah proběhl v 90. letech 20. století a zahrnoval sanační čerpání podzemní vody s
následnou dekontaminací (Slivková A., 1993).

C.II.5. Půda
Dle územního plánu města Český Těšín patří dotčené území k plochám U-AO, v zóně aktivit obchodu,
výroby a služek. Přípustné funkční využití zahrnuje např. manipulační plochy, nezbytné komunikace a
technickou vybavenost, ochrannou zeleň, zařízení obchodu a služeb, velkoprostorové prodejny, čerpací
stanice PHM. Prostor je součástí dřívějšího, dnes nevyužívaného, výrobního resp. dopravního areálu (tzv.
brownfield).
Všechny pozemky záměru jsou řazeny dle katastru nemovitostí jako ostatní plochy případně zastavěná
plocha a nádvoří. Nejsou součástí zemědělského půdního fondu (ZPF) ani pozemků určených k plnění
funkcí lesa (PUPFL).

C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologické a geologické poměry
Dle geomorfologického členění (Demek J. ed. a kol., 1987) leží lokalita v soustavě Vnějších Západních
Karpat, podsoustavě (oblasti) Západobeskydská podhůří. V detailním členění jde o geomorfologický celek
Podbeskydská pahorkatina, podcelek Těšínská pahorkatina a okrsek Hornožukovská pahorkatina.
Těšínská pahorkatina je členitou pahorkatinou na ploše 158 km2. Střední výška terénu je 322,0 m n.m.,
střední sklon svahů dosahuje 3°18´. Podloží tvoří flyšové pískovce a jílovce slezského příkrovu s vložkami
vápenců a vyvřelinami těšínitů. Předkvartérní horniny jsou překryty glacigenními a glacilakustrinními
sedimenty sálského zalednění a sprašovými pokryvy. Reliéf je erozně denudační hřbetů oddělených sítí
radiálně se rozbíhajících údolí. Na rozvodnicích zachovány zbytky zarovnaných povrchů. Častý je výskyt
průlomových údolí a říčních teras. Území ovlivněno zásahem kontinentálního zalednění. Nejvyšším bodem
je vrch Šachta (427 m n.m.).
V prostoru Českého Těšína vystupují horniny slezské jednotky vnějšího flyše ve vývoji godulském.
Konkrétně jde o horniny těšínsko-hradišťského souvrství křídového stáří.
Těšínsko-hradišťské souvrství je charakterizováno flyšovým střídáním jílovců s pelosiderity a lávek
pískovců. Jílovce jsou tmavošedé až černošedé nebo tmavě hnědošedé, vápnité, břidličné, lupenitě
rozpadavé. Vyskytují se v polohách 2 cm až přes 7 m, nejčastěji několik centimetrů až decimetrů mocných.
Pískovce jsou jemnozrnné vápnité a křemitovápnité. Vystupují v lávkách 0,5 až 25 cm, maximálně několik
decimetrů mocných.
Předkvartérní horniny jsou na lokalitě překryty kvartérními fluviálními uloženinami řeky Olše. V zájmovém
území byly zjištěny fluviální štěrkopísky a písčité štěrky, zčásti zahliněné, náležející terase Olše risského
stáří. Mocnost fluviálních štěrkopísků dosahuje 6,0 až 7,0 m.
Svrchní část geologického profilu je tvořena antropogenními navážkami charakteru písčitých hlín s úlomky
stavebních materiálů. Mocnost navážek dosahuje cca 1,0 m.
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Nerostné suroviny a přírodní zdroje
Celý katastr města Český Těšín leží v chráněném ložiskovém území č. 14400000 Česká část Hornoslezské
pánve, surovinou je černé uhlí a zemní plyn. V prostoru záměru je vymezena výhradní plocha ložiska
č. 3072400 Žukovský hřbet, dosud netěžené výhradní ložisko černého uhlí a zemního plynu.
V místě záměru nejsou registrována poddolovaná území, pozůstatky a vlivy důlní činnosti, v místě není
evidován žádný sesuv a nepředpokládá se výskyt geologických nebo paleontologických památek.

C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy
Fauna a flora
Pozemek, na kterém je záměr umístěn, je součástí dřívějšího výrobního resp. dopravního areálu (tzv.
brownfield). V současné době je z velké části zpevněn, část je používána jako mezideponie navážek ze
stavby sousedního obchodního centra. Keřové a bylinné patro je chudé, typické pro opuštěné plochy a
rumištní stanoviště. Převažují zde odolné ruderální druhy.
V území bylo dne 19.5.2007 provedeno jednorázové biologické šetření. Po okrajích je pozemek lemován
relativně vzrostlou náletovou zelení (Ailanthus altissima, Populus tremula, Betula pendula). Keřové patro je
reprezentováno běžnými druhy - Sambucus nigra, Rubus ideaus - a bylinné patro, mj. - Solidago virgaurea,
Equisetum arvense, Taraxacum officinale, Ranunculus cris, Urtica dioica, Lamium album. Severní část
pozemku (podél garážových stání) je lemována cca 30 ks vzrostlých stromů druhu Ailanthus altissima,
Betula pendula.
Stejně jako flóra je také fauna zájmového území výrazně antropogenně ovlivněna. Lze předpokládat výskyt
drobných bezobratlých zástupců fauny, charakteristických pro městská stanoviště.
Dotčené území nezasahuje do žádného přírodě blízkého nebo přirozeného vegetačního porostu.
Nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu rostlin nebo živočichů (podle zákona č. 114/1992 Sb. resp.
vyhlášky č. 395/1992 Sb.), vzhledem k charakteru území nelze jejich výskyt ani očekávat.

Územní systém ekologické stability
V dotčeném území se nenachází prvky územního systému ekologické stability, a to ani na lokální, ani na
regionální či nadregionální úrovni.

Chráněná území
V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území ani není dotčené území součástí žádného
zvláště chráněného území. Dotčené území neleží v národním parku nebo chráněné krajinné oblasti,
v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní
památky nebo přírodní památky.

C.II.8. Krajina
Dotčené území se nachází v intravilánu města Český Těšín, tj. v urbanizovaném prostoru. Současný stav
krajiny a dotčeného území lze vyhodnotit jako městské prostředí, antropogenně silně ovlivněné (vlastní
plocha záměru je tzv. brownfield). Spíše než krajinné a přírodní hodnoty se zde proto uplatňují urbanistické
a architektonické koncepty.
Z širšího pohledu se město Český Těšín nachází v oblasti Těšínského Slezska ve zvlněné krajině Těšínské
pahorkatiny.
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C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky
Hmotný majetek
V prostoru záměru se nachází pouze pozemky ve vlastnictví investora záměru, určené k výstavbě záměru.
Nenachází se zde žádný jiný nemovitý hmotný majetek.

Architektonické a historické památky
V prostoru záměru a v jeho bezprostředním okolí se nenacházejí žádné nemovité kulturní památky,
podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči a evidované v
Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. V prostoru záměru se rovněž nenachází žádná
drobná solitérní architektura.

Archeologická naleziště
V prostoru záměru se nenachází žádné archeologické naleziště.

C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura
Záměr se nachází ve městě Český Těšín při silnici I/11 (ul. Jablunkovská), která tvoří hlavní komunikační
osu území. Příjezd do prostoru záměru je zajištěn ze silnice I/11 prostřednictvím příjezdové komunikace a
parkovacích ploch stávajícího (ve výstavbě) areálu Retail I - Tesco. Komunikační systém je při zajištění
stavební a provozní údržby vyhovující.
Geometrie komunikační sítě a stávající intenzity dopravy jsou zřejmé z následujícího obrázku a tabulky:
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Obr.: Komunikační systém města Český Těšín, intenzity dopravy na komunikační síti (ŘSD ČR, 2005)

Tab.: Výsledky sčítání dopravy na silnici I/11 v profilu záměru (ŘSD ČR, 2005)
Silnice

Profil

Těžká

Osobní

Motocykly

Celkem

I/11

7-0461

1997

9727

19

11743

V území je dále dostupná hromadná doprava, s ohledem na kontakt s obytnou zástavbou je využívána i
pěší resp. cyklistická doprava.
V území je dostupná veškerá další nezbytná technická infrastruktura.

C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí
Pro území nejsou specifikovány žádné další charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny.
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ČÁST D
(ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)

D.I.
CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD
JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Zdravotní vlivy a rizika
Vlastní provoz záměru neprodukuje ve významné míře (tj. v míře, které by způsobovaly přeslimitní vlivy)
žádné škodliviny (znečištění ovzduší, znečištění vod, hluk, hygienické závady případně jiné faktory), které
by mohly mít přímé zdravotní následky. Z toho vyplývá i přijatelné nízké ovlivnění obyvatel z hlediska
potenciálních zdravotních vlivů nebo rizik.
Obdobně tak i v průběhu realizace záměru nelze očekávat významné negativní ovlivnění obyvatel. Stavební
resp. zemní práce většího rozsahu nebudou prováděny, budou prováděny pouze běžné konstrukční práce a
stavební práce menšího rozsahu.

Sociální a ekonomické důsledky
Nelze očekávat významné sociální nebo ekonomické důsledky provozu nebo výstavby záměru. Záměr
vytváří několik desítek pracovních míst.

Počet dotčených obyvatel
Záměr v míře překračující příslušné limity neovlivňuje žádné obyvatele.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy na kvalitu ovzduší
S ohledem na způsob vytápění a spotřebu paliva a z ní vyplývající poměrně nízkou produkci škodlivin
nepředpokládáme významnější ovlivnění stávající kvality ovzduší v okolí hodnoceného záměru.
Záměrem vyvolaná automobilová doprava, s ohledem na relativně nízkou intenzitu (maximálně 2 nákladní
vozidla za den) také nebude podstatnějším zdrojem emisí. V případě osobní dopravy nepředpokládáme
prakticky žádný nárůst dopravy - objekt budou navštěvovat zákazníci areálu a sousední prodejny TESCO.
Celkově tedy nepředpokládáme prakticky žádné ovlivnění celkové kvality ovzduší v důsledku realizace
záměru.
Záměr nebude zdrojem zápachu.
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Vlivy na klima
S ohledem na dispoziční řešení areálu a stávající konfiguraci terénu vylučujeme, že by hodnocený záměr v
budoucnu ovlivňoval makroklimatické jevy způsobované sluneční radiací nebo jinak ovlivňoval místní
klimatické charakteristiky.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Zdrojem hluku do venkovního prostoru budou u záměru pouze běžná technická zařízení budov, tj.
vytápění, vzduchotechnika případně klimatizace. Půjde o běžné typové výrobky. V nejbližším resp. nejvíce
dotčeném chráněném venkovním prostoru nebo chráněném venkovním prostoru staveb (ul. Jablunkovská
1363/4 a 1362/3) bude dodržen jak denní, tak i noční limit pro hluk z provozoven (LAeq,T = 50/40 dB
den/noc).
Vlivy hluku související dopravy včetně hluku z parkovišť byly vyhodnoceny v rámci hlukové studie pro
předchozí etapu záměru (Hypermarket Český Těšín, hluková studie. Ing. Jaroslav Vrána - AVAP, březen
2006). V této studii byly hodnoceny všechny zdroje dopravního hluku, souvisejícího jak s předchozí etapou
záměru (Retail I - Tesco), tak i s předkládaným záměrem (Retail). Závěry studie jsou takové, že v
nejbližším resp. nejvíce dotčeném chráněném venkovním prostoru nebo chráněném venkovním prostoru
staveb (ul. Jablunkovská 1363/4 a 1362/3) bude prokazatelně dodržen jak denní, tak i noční limit pro hluk
z provozoven (LAeq,T = 50/40 dB den/noc). K těmto závěrům je nutno dodat, že objekt záměru Retail bude
tvořit "bariéru" proti hluku šířenému z parkovišť, dojde tedy k dalšímu snížení očekávaných hladin hluku v
chráněném prostoru.
Požadované limitní hladiny hluku jsou z uvedených důvodů spolehlivě dosažitelné a otázka protihlukové
ochrany není v posuzovaném případě kritická. Obdobně tak hluková problematika v období výstavby je
řešitelná.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.

D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vlivy na odvodnění území
Realizací záměru nedojde k významnému zvýšení zpevněných a zastřešených ploch v území. Pozemek
záměru je z velké části zpevněn již za stávajícího stavu (realizací záměru dojde k nejvýše cca 10 % zvýšení
zpevněných resp. zastřešených ploch) a dojde tak jen k dílčímu zvýšení povrchového odtoku na úkor
vsaku. Toto navýšení (vzhledem charakteru využití území) významným způsobem neovlivní celkový
charakter odvodnění území.
Srážkové vody nebudou volně odtékat, ale budou odvedeny do dešťové kanalizace a následně mimo areál.

Vliv na kvalitu povrchových vod
Nebudou vypouštěny žádné technologické odpadní vody.
Do splaškové kanalizace budou zaústěny odpadní vody ze zdravotechnických zařízení pro zaměstnance
(WC, umývárny, sprchy), do dešťové kanalizace potom neznečištěné srážkové vody ze střech. Kvalita
splaškové vody i neznečištěné dešťové vody ze střech bude odpovídat povoleným limitům kanalizačního
řádu.
Srážkové vody z parkovišť budou předčištěny v ORL na zbytkovou koncentraci NEL méně než 1 mg/l.
Vlivem záměru tedy nelze předpokládat ovlivnění kvality povrchových vod.
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Vlivy na kvalitu podzemní vody
Vliv záměru na kvalitu podzemní vody lze prakticky vyloučit. Nebudou provozovány žádné přímé vpusti do
horninového prostředí. Podzemní voda se v území (dle odborného odhadu) nachází v hloubce cca 5 a více
metrů pod úrovní terénu.
Záměr se nenachází v ochranném pásmu vodních zdrojů.

Ovlivnění hydrogeologických charakteristik
K ovlivnění hydrogeologických charakteristik by mohlo potenciálně dojít zejména v souvislosti se zásahem
do podložních hornin, které v dané oblasti mají funkci kolektoru podzemní vody. Žádná z těchto alternativ
nepřipadá v úvahu, nelze tedy jakékoliv vlivy na hydrogeologické charakteristiky území předpokládat.

D.I.5. Vlivy na půdu
Záměr neklade nároky na zábor zemědělského půdního fondu (ZPF) ani pozemků určených k plnění funkcí
lesa (PUPFL). Zároveň je záměr v souladu s územním plánem města Český Těšín.
Z hlediska ochrany půd proto nevyplývají vzhledem k záměru žádná omezení.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
V souvislosti s realizací záměru nebudou hloubeny podzemní prostory. Původní profil horninového prostředí
na lokalitě je již ovlivněn původní činností - vyrovnání nivelety navážkami, výkopy pro inženýrské sítě, atd.
Stavebními a terénními úpravami nebude prováděn zásah do původního horninového prostředí.
Přírodní zdroje ani zdroje nerostných surovin nebudou záměrem dotčeny. Záměrem nebudou poškozeny
geologické ani paleontologické památky.

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Záměr bude realizován v ekologicky nestabilním území. Šetřením nebyly zjištěny chráněné druhy rostlin a
živočichů (podle vyhlášky č. 395/1992 Sb.) ani potenciální výskyt biotopů zvláště chráněných druhů rostlin
a živočichů. Jejich výskyt není rovněž očekáván v jiném období roku. Nelze tedy předpokládat přímé nebo
zprostředkované ohrožení. Záměrem nebudou nevratně poškozeny přírodě blízké biotopy.
Po skončení stavebních prací a po provedení terénních modelací bude provedena výsadba zeleně. Projekt
předpokládá výsadbu stromové zeleně podél komunikací, místy vhodně doplněnou keřovou zelení.
V území určeném pro výstavbu záměru ani v jeho bezprostředním okolí (potenciálně ovlivněném
výstavbou) se nenachází prvky územního systému ekologické stability. Záměr nekoliduje s významnými
krajinnými prvky, jejichž ochrana je obecně stanovena zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny. Není rovněž dotčen žádný registrovaný významný krajinný prvek.
Záměr nekoliduje s ochrannými podmínkami zvláště chráněných území (národní parky, chráněné krajinné
oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky).
Významně negativní vliv na lokality soustavy Natura byl stanoviskem příslušného Krajského úřadu vyloučen
(viz příloha 2 tohoto oznámení).

D.I.8. Vlivy na krajinu
Krajina v dotčeném území a jeho okolí je dána urbanistickou strukturou města a dřívější činností v
prostoru. Realizace záměru tedy charakter krajiny významně nezmění.
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D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
V prostoru záměru se nenachází žádné stavební objekty, nemovitý hmotný majetek, architektonické a
historické památky nebo archeologická naleziště. Z důvodu jejich absence proto nebudou ovlivněny.

D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Záměr (Retail) bude dopravně obsluhován společně s předchozí etapou záměru (Retail I - Tesco). Dopravní
obsluha pro areál obou záměrů bude činit do cca 1000 osobních vozidel, 5 těžkých nákladních vozidel a 10
lehkých nákladních vozidel za den na příjezdu (a stejný počet odjezdů). U nákladní dopravy je uvažováno,
že jde o 100% cílovou dopravu (tj. bez přítomnosti záměru by se na komunikační síti dotčeného území
nepohybovaly), u osobní dopravy je uvažováno, že cca 50% vozidel představuje cílovou dopravu,
zbývajících 50% se na komunikační síti dotčeného území pohybuje vždy a záměr navštíví při cestě za jiným
cílem. Dále je uvažováno, že rozdělení směrů dopravy na silnici I/11 do dvou směrů je přibližně 50%:50%
(sever:jih).
S uvážením uvedených údajů je podíl cílové dopravy záměru (cca 500 osobních a 15 nákladních vozidel za
den) na celkových intenzitách dopravy na silnici I/11 v profilu zaústění vjezdu do areálu (cca 9727
osobních a 1997 nákladních vozidel za den) je velmi nízký. Nepřekročí cca 5% stávající osobní dopravy a
1% stávající nákladní dopravy. To je málo významná hodnota, odpovídající přirozenému kolísání resp.
růstu silniční dopravy.
S ohledem na skutečnost, že záměr je v souladu s územním plánem, nedochází k nárůstu zbytné dopravy.
Dochází k funkčnímu naplnění území, realizace záměru tak vylučuje v daném prostoru potenciální realizaci
záměrů jiných, avšak obdobných (obchodních apod.) a tedy i dopravními nároky srovnatelných.
Záměr negativně neovlivňuje stávající pěší a cyklistické trasy v území, umožňuje využití hromadné
dopravy.
Stav komunikační sítě požadovaný provoz umožňuje.
Vlivy na jinou infrastrukturu nejsou očekávány, nedochází k rozvoji ani k omezení existující infrastruktury.

D.I.11. Jiné ekologické vlivy
Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané.
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D.II.
ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Rozsah přímých vlivů je prakticky omezen stávajícím rozsahem areálu záměru (Retail I - Tesco a Retail),
nedochází k zasažení širšího území.

D.III.
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Nepříznivé vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny.

D.IV.
OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem,
předpisů a povolovacích rozhodnutí. Nad tento rámec nejsou navržena žádná dodatečná opatření.

D.V.
CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
V průběhu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by
znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a veřejného zdraví.
Dostupné informace jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí dostatečné.
Charakter a umístění záměru nedává předpoklady vzniku významných negativních vlivů na životní prostředí
nebo veřejné zdraví. Stejně tak území, do kterého je záměr umisťován (dřívější výrobního resp. dopravní
areálu, tzv. brownfield) není mimořádně citlivé na antropogenní zásahy. Z těchto důvodů je v závěrech
hodnocení možných vlivů na životní prostředí dostatečný prostor na absorbování případných neurčitostí.
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ČÁST E
(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU)
Záměr je řešen v jedné variantě.
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ČÁST F
(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE)

F.I.
MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE
Situační, dispoziční a konstrukční řešení záměru je dokladováno v přílohové části tohoto oznámení. Tamtéž
je doložena i fotodokumentace a další nezbytné doklady.

F.II.
DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
Nejsou uvedeny.
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ČÁST G
(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU)
Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné a srozumitelné formě údaje o záměru a dále závěry
jednotlivých dílčích okruhů hodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí. Zájemcům o podrobnější
údaje proto doporučujeme prostudování příslušných kapitol oznámení.
Základní údaje, umístění záměru
Ve městě Český Těšín při ulici Jablunkovské je připravována výstavba maloobchodní prodejny různého
sortimentu. Záměr je umístěn v prostoru areálu Tesco (v současné době ve výstavbě), tvoří jeho II. etapu.
Umístění záměru je zřejmé z následujícího obrázku (měřítko 1:25 000, detail 1:10 000):

Umístění záměru je v souladu s územním plánem města Český Těšín.
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Údaje o řešení záměru
Objekt záměru je tvořen jednopodlažní budovou s půdorysnými rozměry cca 54 x 45 m, výšky cca 7 m.
Prostor objektu je rozdělen do prostor pro budoucí uživatele s odpovídajícím sociálním a skladovým
zázemím, prostor prodeje a vstupní prostor pro zákazníky. Hlavní vstupy jsou navrženy jako prosklené
hliníkové stěny s samostatnými vstupy pro jednotlivé uživatele, kryty střešními markýzami. Vstupuje se
automatickými posuvnými dveřmi do prostoru obchodu. Na vybraných místech obvodového pláště jsou
umístěna firemní loga a reklamní panely. Výška atiky objektu je 7,0 m. Obvodový plášť je tvořen
lakovaným profilovaným plechem s pravidelnou strukturou a metalickým povrchem.
Dopravní napojení areálu využívá řešení z první etapy (areál Tesco), v rámci které je připraveno dopravní
napojení, parkoviště, komunikace a zpevněné plochy. V rámci záměru proto nebude budováno nové
dopravní napojení ani nové parkoviště.

Údaje o možných vlivech na životní prostředí
Záměr neklade nároky na zábor zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkcí lesa,
nachází se na ploše, která je součástí dřívějšího výrobního resp. dopravního areálu (tzv. brownfield). Je
umístěn mimo úzký kontakt s obytnou zástavbou, vzdálenost k nejbližším obytným objektům (sídliště
čtyřpodlažních domů na ul. Jablunkovské) je 60 metrů a více.
Záměr neklade významné nároky na spotřebu vody ani ostatních zdrojů (plyn, elektrická energie apod.).
Doprava, obsluhující záměr, je kalkulována společně pro celý areál Tesco a nepřekročí cca 1000 osobních,
5 těžkých nákladních a 10 lehkých nákladních vozidel za den. Záměr není významným zdrojem hluku, emisí
do ovzduší ani zápachu, který by mohl ovlivňovat obyvatelstvo. Území nepodléhá žádné zvláštní ochraně
přírody a krajiny, v areálu se nevyskytuje žádná hodnotná vegetace. Záměr neleží v zátopovém území ani
v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje.
Ve všech sledovaných oblastech (ovzduší, hluk, povrchová a podzemní voda, půda, fauna, flóra,
ekosystémy, krajina případně jiné) jsou proto možné vlivy záměru přijatelně nízké a nepředstavují zdroj
významného negativního ovlivnění okolního území ani obyvatelstva a jejich zdraví.
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ČÁST H
(PŘÍLOHY)

Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem tohoto oznámení.

Seznam příloh:
Příloha 1 Grafické přílohy:
Příloha 1.1 Situace
Příloha 1.2 Majetkoprávní vztahy
Příloha 1.3 Půdorys
Příloha 1.4 Řezy
Příloha 1.5 Pohledy
Příloha 1.6 Fotodokumentace
Příloha 2 Doklady:
- vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska územního plánu
- stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.

KONEC HLAVNÍHO TEXTU OZNÁMENÍ
Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na
zpracování oznámení se nachází v jeho úvodní části.
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