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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1
Název záměru: Obchodní centrum NIMIRU Šumperk
Jedná se o záměr dle přílohy č.1, kategorie 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, kde příslušným úřadem pro proces posuzování vlivů na životní
prostředí je Krajský úřad Olomouckého kraje.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Záměr lze charakterizovat v cílovém stavu následující kapacitami:
Objekt

prodejny – zastavěné plochy
komunikace a zpevněné plochy
zelené plochy
celkem záměr
počet parkovacích míst

Zastavěná plocha ( m2)

20 380
21 077
13 480
54 937
480

B.I.3. Umístění záměru
kraj:
Olomoucký
obec:
Šumperk
katastrální území: Šumperk

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Pozemky pro výstavbu se nacházejí na okraji města Šumperk.Vlastní staveniště je
volné , bez stávající zástavby a je tvořeno po celé ploše stávající nevyužitou plochou.
Zájmové území se nachází v jihozápadní části města Šumperka.Jedná se o prostor
nezastavěný, přehledný, rovinatý, vymezený silnicí první třídy I/11 a Bratrušovským
potokem. V nejbližším okolí se nacházejí ČS PHM, obchodní komplex Hypernova a
autosalony firem Volkswagen a ŠKODA AUTO.
Situace je patrná z následujícího obrázku:
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Autosalony Volkswagen a ŠKODA

Hypernova

ČS PHM

ČS PHM

OC Hypernova
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Autosalon Volkswagen

Autosalon ŠKODA

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Dle předpokladu oznamovatele se jedná o umístění objektů Obchodního centra
MIMIRU Šumperk s parkovištěm v prostoru, který územní plán města předurčuje
k podobným aktivitám. Situováním záměru se zlepší možnosti nákupu pro obyvatele
města Šumperk a nejbližšího okolí.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Předkládaný návrh řeší využití ploch pro obchodní centrum. v souladu s směrným
územním plánem města Šumperk. Návrh vychází z respektování možností dopravního
napojení na komunikaci I/11, prostorového a hmotového uspořádání objektů ve vztahu
k hlavní pohledové ose od komunikace i od železnice. Návrh byl v rozpracovanosti
v hlavních liniích konzultován s odborem dopravy, odborem rozvoje a stavebním
úřadem města Šumperk. Stavba je v souladu s územním plánem.Situování staveb
respektuje budoucí rozvoj území.
Stavba je v souladu s územním plánem napojena na silnici první třídy I/11 a
rekonstrukcí malé okružní křižovatky na větší poloměr a zřízením nového ramene do
obchodního centra.
Na rameno okružní křižovatky je napojena účelová komunikace pro osobní i nákladní
dopravu navazující na komunikace areálové, zpevněné plochy a parkoviště.Současně
s rekonstrukcí okružní křižovatky je zrušen stávající jednosměrný vjezd pro osobní
vozy do areálu společnosti SPIKAS z místní komunikace a nahrazen novým vjezdem
přes areál obchodního centra.Zásobování nákladními vozy a současně i možný vjezd
zákazníků z e stávající místní komunikace je zachován.Místní komunikace je
ponechána ve stávajícím stavu jako slepá.
Stavba je napojena na inženýrské sítě a jejich potřeba je projednána s dodavateli
těchto medií a byla odsouhlasena i po technické stránce.
Celková architektonická koncepce řešení areálu je předurčena hmotou a řešením
objektů obchodních jednotek nepotravinářského hypermarketu – typ BAUMAX a
potravinářského hypermarketu typ TESCO. Hmotově jsou tyto objekty osazeny
podélně k hlavním pohledovým osám a to komunikaci I/11 dále pro potlačení dojmu
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z plochy parkoviště, které je pohledovou osou otočeno ke kratšímu rozměru, je plocha
zájmového území rozčlenena zelení.
Konstrukční řešení a barevné provedení je pevně fixováno manuály uživatelů a to
BAUMAXU i TESCO. Dále specializované prodejny dle manuálu MY BOX a
občerstvení typu MC Donalds.Toto řešení vhodně doplňuje velké hmotové objekty v
této lokalitě a tvoří uzavřenou zástavbu.
Komunikace vozidlové jsou navrženy z části jako těžké v oblasti pojezdu nákladní
dopravy a z části jako středně těžké a lehké v oblasti s omezenou a nebo vyloučenou
nákladní dopravou.Povrchy komunikací s živičným krytem.Parkoviště jsou tvořeny
povrchem se zámkovou dlažbou s barevným rozlišením parkovacích a pojížděných
ploch.Parkoviště je doplněno plochou pro sadové úpravy,veřejné osvětlení, chodníky,
plochou pro uskladnění nákupních vozíků.Počet parkovacích míst v celém areálu je
480 z toho 27 pro invalidy.
Sadové úpravy budou řešit rozčlenění jednotné plochy parkovišť,zakrytí pohledově
exponovaných míst od komunikace a zakrytí zásobovacích dvorů.Základem celého
projektu je stávající stromová alej podél Bratrušického potoka, které bude plně
zachována.
Stavba má obchodní
provozovaných staveb.

–

nevýrobní

charakter.

Obsahuje

řadu

samostatně

Celé obchodní centrum je členěno na následující stavební objekty:

S 01 – Stavební hypermarket
S 02 – Potravinářský hypermarket
S 03 – Specializované prodejny
S 04 – Rychlé občerstvení
S 05 – Dopravní připojení na komunikaci I/11 a rekonstrukce OK,místní komunikace
S 06 – Účelové komunikace, parkoviště, zpevněné plochy
S 07 – Přeložka vedení VN a trafostanice VN, rozvody VN – investice ČEZ distribuce
S 08 – Areálové rozvody elektro NN
S 09 – Areálová dešťová kanalizace , ORL ,retenční nádrž
S 10 – Areálová splašková kanalizace a OT
S 11 – Areálový vodovod
S 12 – Areálový plynovod
S 13 – Sadové úpravy, drobné objekty
S 14 – Areálové slaboproudé rozvody
S 15 – Veřejné a venkovní osvětlení
S 16 – Reklamní pylon
S 17 – Retenční nádrž
V následujícím textu jsou popsány rozhodující stavební objekty z hlediska zájmů
ochrany životního prostředí:
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Stavební hypermarket – S 01
zabezpečuje prodej stavebních materiálů, potřeb,potřeb pro zahrádkáře a kutily,
drobné mechanizace a další.
Architektonicko-stavební řešení
Architektonicko–stavební řešení objektu
je dáno jednak provozním řešením
objektu,jednak charakterem stavby z hlediska opakovatelnosti objektů firmy a dále
místem výstavby. Objekt je jednopodlažní a část objektu má patrovou vestavbu.
Funkční využití je dáno jednotlivými provozními celky. Barevné řešení je dáno
požadavky vzoru barevného řešení firmy BAUMAX. Hmotově je objekt členěn na
jednotlivé provozní celky a to horizontálně i vertikálně. Funkční jednoduchá halová
koncepce, které se u vstupní fasády projevuje charakteristickým proskleným portálem
s logem firmy. Barevné řešení vychází z firemních barev tj. kombinace světle šedé hlavní plné plochy,stříbrné a červené okenní rámy prosklených ploch haly a zelené
prosklené plochy zahradního centra. Obvodový plášť prodejní haly i části zahradního
centra je navržen ze sendvičových ŽB panelů s vodorovným uložením, jehož
spárování člení větší plné plochy a rovněž podporuje jednoduché funkční pojetí hmot.
Hlavní nosnou konstrukci prodejní haly tvoří soustava ŽB sloupů, vazníků a vaznic,
v případě zahradního centra jsou střešní vazníky a vaznic ocelové,příhradové.
Základní modulová osnova je 12 x 12 m, 12 x 18 m /resp. 6 x12 m/ zahradní centrum
je navrženo s velkorozponovými vazníky na 26 m délky. U obvodových stěn jsou
navrženy po 6,0 m ŽB sloupy, které vynášejí sendvičové panely opláštění. Samostatně
je řešen studený, zastřešený sklad s možností vjezdu zákazníků a tento je opláštěn po
obvodu rastrovanou sítí.
Nosnou konstrukci střechy tvoří systém ŽB montovaných vaznic, přes které je položen
trapézový plech dle statického výpočtu (pozinkovaný) a spodní hrana lakovaná.
Dispoziční uspořádání vychází z osvědčených provozních vazeb a zkušeností
provozovatele.
Hlavní vchod i východ
parkovišti.

pro zákazníky jsou orientovány k nově vybudovanému

Na prosklené vstupní zádveří s automatickými dveřmi navazuje vlastní prostor prodejní
haly. Ze zádveří je rovněž vchod na WC zákazníků / muži, invalidní osoby a ženy/. Po
pravé straně od vstupu je navržena dvoupodlažní vestavba, ve které jsou v přízemí
umístěny informace pro zákazníky /otevřený prostor s kontaktním pultem, kancelář,
místnost pro počítání tržby s trezorem a kancelář vedoucího/. Světlá výška místností je
3,0 m. Přístup do 2. NP této části umožňuje dvouramenné schodiště. Prostor pod
výstupním ramenem je využit pro úklidovou místnost. Ve 2.NP je navrženo sociální
zařízení zaměstnanců. Místnosti šaten, umýváren a WC odděleně pro muže a ženy
jsou řazeny podél vnitřní chodby tak, aby byla maximálně využita orientace k fasádě
pro denní osvětlení a větrání. V závěru chodby je umístěna denní místnost. Světlá
výška je rovněž 3,0 m.
Vlastní prodejní plochy jsou členěny na dvě volně propojené části – prodejní halu a
zahradní centrum. Vnitřní členění halového prodejního skladu bude pouze systémem
regálů s nabízeným a skladovaným zbožím.
Provozní schéma odpovídá stavebnímu popisu a zahrnuje provozní plochy prodejny
stavebnin, stavebního zařízení,polotovarů včetně dělení a úprav, prodej stavební

10

OBCHODNÍ CENTRUM NIMIRU ŠUMPERK
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

mechanizace a drobných strojů, zahradní centrum a venkovní plochy prodejní i
skladové.
Prodejní doba: 08.00 hod. – 20.00 hod. pondělí až neděle s výjimkou svátků
uvažováno 350 dnů v roce
Prodejna potravinářského hypermarketu – S 02
zabezpečuje z části prodej potravinářského zboří včetně obslužných úseků , část
drobných nájemců a dále širokosortimentní prodej průmyslového zboží.
Architektonicko-stavební řešení
Maloobchodní zařízení je koncipováno jako obchodní zařízení s universální náplní a to
s prodejem potravinářského i nepotravinářského zboží. Obchodní market je řešen jako
jednopodlažní halový objekt s vestavěnou dvoupodlažní částí. Objekt architektonicky
odpovídá funkci a charakteru obchodního centra a respektuje standart společnosti
TESCO.
Výrazně je řešena strana s hlavním vstupem zákazníků s dominantními vstupními
pylony. Výtvarné řešení objektu vychází z kontrastního působení velkoplošných
barevných fasád.
S prosklenými plochami hlavních vstupů a uplatněním loga firmy. Fasády jsou
barevnou kombinací modré,bílé a červená barvy. Areál hypermarketu je doplněn
výrazným poutačem s firemní značkou. Výška jednopodlažního objektu je 8,5 m, výška
dvoupodlažní části po atiku je 10,3 m. Závazné rozměry jsou ve výkresové části.
Objekt je založen na železobetonových patkách podporovanými piloty. Svislé
konstrukce budovy tvoří železobetonový skelet v osových vzdálenostech 16,2 x 20,3 m
/16,3 x 12,00m/. Objekt je rozdělen na tři dilatační celky. Vnitřní i obvodové
železobetonové sloupy mají jednotný rozměr 500 x 500 mm. Hlavní železobetonové
vazníky tvaru I na rozpon 20,30 m mají výšku 1,45 m, šířka stěn 120 mm. Střešní
vazník ve dvoupodlažní části je navržen ve tvaru T,výška 900 mm, šířka jeho stěny
160 mm. Vazníky jsou navrženy jako předpjaté. Vaznice jsou předpjaté s konickým
tvarem a výškou 750 nebo 650 mm.
Vodorovné nosné konstrukce ve dvoupodlažní části jsou navrženy z II panelu na
rozpětí 12,0 m.Výška předpjatých panelů včetně dobetonování je 900 mm. Konstrukce
opláštění objektu je navržena jako lehký obvodový plášť např.ocelová zateplená
sendvičová konstrukce.
Hlavním nosným prvkem jsou ocelové kazety tvar C oboustranně povrchově
upravené.Kazety jsou vyplněny izolační minerální vlnou v tl. 140 mm.Barevné řešení
objektu bude v barvě modré RAL 5002, červené RAL 3020, bílé RAL 9010. Střešní
plášť je v nosné konstrukci tvořen trapézovým plechem,na kterém je s horní strany
nalepena parozábrana z PE folie.Na ni jsou kladeny tepelně izolační desky z minerální
vlny tl. 120 mm.Hydroizolační vrstva bude z válcované a laminované folie vyztužené
vysokopevnostní mřížkou tl. 1,5 mm. Svislé nenosné konstrukce jsou těchto
druhů.Příčky zděné tl. 250 mm jsou navrženy z plynosilikátových tvárnic
SIPOREX.Příčky budou ve svislém směru zesílené železobetonovým pilířkem a ve
vodorovném směru žlb věnci.
Příčky montované budou sádrokartonové s izolační výplní minerální vlnou tl. 120 mm.
U určených příček bude požadována požární odolnost.Chlazené a mrazené sklady
budou mít dělící stěny z tepelně izolačních panelů.

11

OBCHODNÍ CENTRUM NIMIRU ŠUMPERK
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

Budova je po stránce dispozičního řešení navržena jako velkoprostorové nákupní
centrum.Na hlavní vstup do hypermarketu navazuje obchodní promenáda /mall/
s řadou pronajímatelných prostor s charakterem batikového prodeje a zřízení provozu
rychlého občerstvení. Na čelní straně jsou situovány pokladny vlastního supermarketu.
Na konci mallu jsou řešeny veřejné WC pro návštěvníky, WC pro invalidy a WC pro
zaměstnance pronajímatelných prostor.
Hlavní prodejní prostor je rozdělen regály na prodejní prostory s potravinářským a
nepotravinářským sortimentem. Po obou stranách prodejního prostoru jsou situovány
samostatné sklady potravinového a nepotravinového zboží s přípravnami a
obslužnými úseky. Dále jsou zde situovány příjmy zboží, přípravny prodeje chleba a
pečiva, pekárna, úseky s porcovaným masem, drůbeží a rybami. Každý tento úsek má
svoji vlastní přípravnu a chladící a mrazící sklady. Technický energoblok / trafostanice,
sprinklery, kotelna./ jsou vyčleněny ven z objektu v samostatné části. Ve 2.podlaží jsou
situovány prostory pro administrativu, zaměstnance, včetně hygienického zařízení,
šaten, stravovacího zařízení, vertikálních komunikačních prvků a prostory technického
zázemí.
Stavba je navržena se zřetelem na vyhlášku č. 192/1994 Sb. O všeobecných
technických požadavcích na stavbu užívanou osobami s omezenou schopností
pohybu.
Prodejní doba : denně 24 hodin bez přerušení s výjimkou svátků,uvažováno 350 dnů
v roce.
Specializované prodejny – S 03
zabezpečují ve formě 4 nájemních objektů specializovaných univerzálních prodejen,
komplexní prodej nábytku, obuvi, elektroniky, hraček, případně i v budoucnosti při
změně nájemců jiný sortiment mimo potravin.
Architektonicko-stavební řešení
Objekt je koncipován jako jednoduchý halový, přízemní ,nájemní objekt pro prodej
průmyslového zboží, různých nájemců s vysokou variabilitou. V návrhu DUR jsou
řešeny prodejny nábytku, obuvi, elektroniky, hraček. Největší provozní plocha je
řešena pro nábytek. Objekt je situován hlavním vstupem k parkovišti zákazníků,
zásobování je zajištěno v zadní části a to včetně skladů a sociálního zařízení. Přední
část vstupu zákazníků je z velké části prosklená. Fasádu tvoří zateplený sendvičový
fasádní panel s nosným plechem a výplní z minerální vaty. Založení stavby na
pilotech,prefabrikovaný, železobetonový sokl, obvodový plášť ze sendvičových
oceloplechových panelů, plochá střecha. Nosný systém z prefabrikovaného
sloupového skeletu, průvlak a vazník z železobetonu, nosný plášť z ocelového
trapézového plechu, tepelná izolace střechy z minerální vaty tvrzené tl 200 mm,
krytina z foliové plastové krytiny s atestem proti šíření požáru.
Prodejna nábytku
Prodejna nábytku je řešena jako širokosortimentní prodej včetně bytových doplňků na
prodejní ploše cca 1755 m2, skladové zázemí se zásobovacím vjezdem o velikosti cca
173 m2, sociální zázemí s denní místností.
Prodejní doba : Po – Pá …. 8 – 18 hod
So …….…... 8 – 14 hod
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Prodejny obuvi, elektroniky, hraček
Prodejny jsou řešeny jako universální prodejny pro prodej obuvi, elektroniky, hraček,
z volně přístupných regálů u stěn a v prostoru dle představ nájemce. Prodejní plocha
cca 420 m2 včetně regálů, skladového a sociálního zázemí.
Prodejní doba : Po-Pá …….. 8 – 18 hod
So ……….… 8 – 13 hod
Rychlé občerstvení – S 04
zabezpečuje poskytování občerstvení zákazníkům obchodního centra.
Architektonicko-stavební řešení
Stavba rychlého občerstvení doplňuje funkci celého areálu o poskytnutí rychlého
občerstvení zákazníkům obchodního centra a to jak ve vnitřním prostoru, tak i
v příhodných klimatických podmínkách ,na venkovní terase. Objekt je členěn na zónu
zákazníka a zónu personálu. Vstup zákazníků do zóny personálu je vyloučen
technickými opatřeními. Do zóny zákazníků patří vstup, jídelna, šatna hostů, sociální
zařízení hostů. Veškeré přístupy a veřejné prostory jsou řešeny jako bezbariérové,
včetně WC.
Do zóny personálu patří kuchyň s výdejem,chladírny dle sortimentu, přípravna,sociální
zázemí,kancelář,denní místnost a technické zázemí. Dispozice patrná z výkresů.
Světlá výška v zázemí 3,0 m a v jídelně s kuchyní a výdejnou 4,0 m.
Objekt je založen na pilotech, konstrukční systém klasický, obvodové zdivo z cihelných
tvarovek.Stropní konstrukce v malých prostorech z železobetonových desek a panelů,
velké prostory zastropeny spuštěným podhledem od střešní konstrukce sbíjeného
krovu. Zastřešení valbovou konstrukcí krovu ze sbíjených vazníků.
Objekt je napojen na pitnou vodu, elektrickou energii, zemní plyn, splaškovou a
samostatnou dešťovou kanalizaci.
Rychlé občerstvení typu Mc Donalds poskytne občerstvení u 56 míst u stolu současně
pro krátkodobé zákazníky. Provoz je bezobslužný, výdej přes výdejní pult. Pro
odložení použitého stolního nádobí jsou v prostoru jídelny umístěny regálové
odkládací stojany.
Pro zajištění provozu je potřeba 12 zaměstnanců v členění 3 muži a 9 žen. Provozní
doba je navržena na nepřetržitou dobu ve třech směnách.
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B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení stavby: 2007
Dokončení stavby: 2008

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Šumperk

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat
Nejbližším navazujícím rozhodnutím po ukončení procesu posuzování vlivů na životní
prostředí bude v případě realizace stavby vydání územního rozhodnutí na uvedený
záměr včetně:
o Rozhodnutí o povolení kácení dřevin podle § 8 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb.,
v platném znění (MěÚ Šumperk)
o Závazné stanovisko k dotčení VKP toku podle § 4 odst. 2 zák. č. 114/1992 Sb.,
v platném znění v případě zásahu do potoka (MěÚ Šumperk, OŽP)
o Souhlas s odnětím ze ZPF (MěÚ Šumperk – OŽP, nad 1 ha KÚ Olomouckého
kraje)
Širší vztahy v zájmovém území jakož i situace stavby jsou uvedeny v příloze č.2
předkládaného oznámení. Širší územní vztahy jsou patrné z následujícího obrázku:
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OC NIMIRU ŠUMPERK
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zájmové území
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Fotodokumentace záměru:

prostor staveniště

prostor staveniště

prostor staveniště

prostor staveniště

prostor staveniště

prostor staveniště
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Bratrušovský potok

Bratrušovský potok

Bratrušovský potok

Bratrušovský potok

Bratrušovský potok

Bratrušovský potok
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B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
Obchodní centrum NIMIRU Šumperk bude realizováno na pozemkových parcelách
v katastrálním území Šumperk na následujících pozemcích:

Záměr se nachází mimo dosah pozemků určených k plnění funkcí lesa (nevyžaduje
zábor PUPFL ani trvalý, ani dočasný).
Chráněná území a ochranná pásma
Zvláště chráněná území

Záměr nezasahuje žádné zvláště chráněné území přírody ve smyslu kategorií dle § 14
zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění.
Záměr není ani v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve smyslu § 45 a
– c zák. č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu těchto lokalit
podle § 45a zákona ve smyslu NV č. 132/2005 Sb. nebo vymezených ptačích oblastí
podle § 45e tohoto zákona.
Ochranná pásma

Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody dle § 37 zákona číslo 114/1992
Sb. v platném znění nejsou polohou záměru dotčena. Záměr se nenachází v
ochranném pásmu lesních porostů dle §14 zákona číslo 289/1995 Sb. v platném
znění.
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Do hodnoceného území zasahují ochranná pásma silnice a inženýrských sítí.
Podrobnější specifikace bude uvedena v dokumentaci pro územní řízení. V dalším
textu jsou obecně uvedena ochranná pásma inženýrských sítí.
ü ochranná pásma elektroenergetických zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.
u venkovního vedení se jedná o souvislý prostor vymezený svislými rovinami
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na
vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
1 kV až 35 kV - vodiče bez izolace
1 kV až 35 kV - vodiče s izolací
1 kV až 35 kV - závěs. kabelové vedení
35 kV až 110 kV
110 kV až 220 kV
220 kV až 400 kV
nad 400 kV
závěsné kabelové vedení 110 kV
zařízení vlastní telekom. sítě držitele licence

7m
2m
1m
12 m
15 m
20 m
30 m
2m
1m

u podzemního vedení:
§
§

do 110 kV
nad 110 kV

1 m od krajního kabelu oboustranně
3 m od krajního kabelu oboustranně

u elektrických stanic
§
§
§

§
§

u venkovních elektr. stanic s napětím větším než 52 kV v budovách - 20 m od
oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší
než 52 kV na úroveň nízkého napětí - 7 m,
u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1
kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí - 2 m,
u vestavěných elektrických stanic - 1 m od obestavění
u výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné
vzdálenosti 20 m kolmo na oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva
elektrické stanice.

ü Ochranná pásma plynárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.
Ø u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v
zastavěném území obce - 1 m na obě strany od půdorysu,
Ø u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu
Ø u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu.

ü Ochranná pásma teplárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.
Ø u zařízení na výrobu či rozvod tepla - 2,5 m od zařízení
Ø u výměníkových stanic - 2,5 m od půdorysu

ü Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok - dáno zákonem
274/01 Sb.
Ø ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí
nebo kanalizační stoky na každou stranu
a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5m,
b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m

Silniční ochranné pásmo stanoví zákon č. 13/97 Sb. mimo souvisle zastavěná území
a rozumí se jím prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve
vzdálenosti:
•

100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní komunikace anebo
od osy větvě jejich křižovatek
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•
•

50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních místních
komunikací I. třídy
15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo III. třídy a místní komunikace
II. třídy

Obecně chráněné přírodní prvky

Podél jižní strany areálu prochází lokální biokoridor podél Bratrušovského potoka,
záměr se tak nachází v kontaktu s obecně chráněnými přírodními prvky (např.
skladebné prvky ÚSES – viz příslušná kapitola) a významnými krajinnými prvky "ze
zákona" (vodní toky, údolní niva).
B.II.2. Voda
Výstavba
Předpokládaná spotřeba vody na jednoho pracovníka je odvozena z přílohy 12
vyhlášky číslo 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon číslo 274/2001 Sb. o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve výši 125 l/den.
Tab.: Předpokládaná spotřeba vody během výstavby:
Poč. pracovníků
Spotřeba/os/směna [l]
3
Spotřeba vody během výstavby [m ]

80
500
1000

Vodu pro etapu výstavby je možné odebírat z veřejné vodovodní sítě v rámci přípojky
pro průmyslovou zónu případně bude pitná voda na staveniště dovážena v PET
lahvích a na staveništi budou používána pouze chemická WC. Spotřeba vody pro
vlastní proces výstavby bude stanovena v prováděcích projektech na základě
požadavků hlavního dodavatele stavby. Z hlediska množství se však bude jednat o
nevýznamný odběr. Nároky na technologickou vodu v etapě výstavby - zejména pro
výrobu betonů a maltových směsí pro rekonstrukci respektive přestavbu mostních
těles a rekonstrukce či opravy propustků nebyly v etapě zpracování zadání stavby
specifikovány. Hlavní spotřeba se předpokládá u standardních dodavatelů betonů a
maltových směsí v regionu. Technologická voda bude spotřebovávána pro:
⇒ výrobu betonových a maltových směsí
⇒ kropení betonů během tuhnutí
⇒ kropení rozestavěných částí stavby a technologických komunikací jako ochrana proti
nadměrnému prášení
⇒ očistu vozidel a stavebních strojů

Upřesnění požadavků na dodávky vody a určení jejího množství pro technologii a
sociální potřebu pracovníků výstavby bude provedeno v prováděcích projektech na
základě požadavků hlavního dodavatele stavby.
Provoz
Stavba je napojena na vodovodní řád a samostatně jsou vedeny vodovodní přípojky
pro každou stavbu. Jednotlivé stavby budou mít své vlastní měření vody. Samostatně
je řešena požární voda.
Vodovodní řad bude napojen na vodovod PVC DN 150 ve správě Šumperská provozní
vodohospodářská společnost a.s. Šumperk. Vodovod je prodloužen mimo komunikaci
a cyklistickou stezku a současný koncový hydrant s dvojitým uzavíráním od firmy
VODKA DN 100. Na trase vodovodu jsou navrženy dva další hydranty podzemní DM
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80. Toto zajišťuje požární zabezpečení areálu o nevýrobní ploše větší jak 1500 m2 dle
ČSN 730873. Je navržen řad délky 459 m, z toho 233 m DN 150 a 226 m DN 100.
Nároky na vodu pro sociální účely

Dle podkladů oznamovatele je odhadován celkový počet pracovníků v obchodech 406
osob, z toho v administrativě 50 osob.
Výpočet potřeby vody je proveden dle vyhlášky MZe č.428/2001 Sb., kterou se provádí
zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích. Bilance spotřeby vody pro
hygienické účely vychází z uvedeného maximálního
stavu zaměstnanců, kdy
uvažujeme 40 zaměstnanců (prodavači, uklízečky a údržba). Pro orientační bilanci
dále uvažujeme dle citované vyhlášky s ročními potřebami pro zaměstnance
v dělnické kategorii 20 m3/os/rok, v kategorii THP 16m3/os/rok. Z uvedených
předpokladů vychází předpokládaná bilance pitné a užitkové vody pro hygienické
účely zhruba následovně:
Počet zaměstnanců
Zam. v čistém provozu
THP
technologie
CELKEM

Počet pracovníků
356
50

3

Roční spotřeba m /pracov.
20
16
3
3,6 m /den

406

3

Celková spotřeba m
7 120
800
1 260
9 180

Spotřeba vody na údržbu zeleně

Na údržbu zeleně se počítá dle přílohy č. 12 vyhlášky 428/01 Sb. 4 m3 na 100 m2
ročně. Při ploše zeleně v budoucím stavu cca 13 480 m2 se bude jednat o 540 m3
vody za rok.
Spotřeba vody na údržbu komunikací

Na údržbu komunikací je možno počítat s roční spotřebou cca 200 m3 vody.
Celkové nároky na vodu

Celkové nároky na vodu jsou bilancovány v následující tabulce.
Tab.: Celkem nároky na vodu v m3 :
sociální účely
údržba zeleně
údržba komunikací
celkem

Očekávaný stav
9180
540
200
9920

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Výstavba

Pro výstavbu hodnoceného záměru se předpokládá použití běžných stavebních
surovin, materiálů a výrobků, jako je písek, štěrk, cement, vápno, beton, malta, zdící
materiály, panely, ocelové profily a konstrukce, izolační materiály, elektroinstalační a
zdravotechnické materiály a výrobky, dveře, okna, dlažby apod. Upřesnění sortimentu
a množství jednotlivých druhů bude provedeno v prováděcích projektech stavby.
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Provoz
Elektrická energie

Pro zajištění spolehlivého zásobování elektrickou energií je podepsána s distribuční
společností smlouva o zajištění připojení k distribuční soustavě.Koncepce předpokládá
tento systém řešení:
Ø zrušení stávající stožárové trafostanice pro SPIKAS
a
vybudování nové
distribuční trafostanice pro všechny odběratele ze soustavy NN
Ø na soustavu VN bude napojena stavba S 2 – Potravinářský hypermarket s vlastní
trafostanicí
Ø na soustavu VN bude napojena stavba S 1 – nepotravinářský hypermarket
s vlastní trafostanicí
Ø na soustavu NN bude napojena stavba S 3 – specializované prodejny 4 měření na
NN ,dále stavba S 4 – rychlé občerstvení – 1 měření NN a nově připojena
prodejna STAVIV – SPIKAS
Zdrojem NN bude nová distribuční trafostanice.
patrné z následujícího přehledu:
Ø
Ø
Ø
Ø

Celkové instalované výkony jsou

SO 01 instalovaný výkon ………………… celkem 450 kW
SO 02 instalovaný výkon ………………… celkem 2 x 630 kW
SO 03 instalovaný výkon ………………… celkem 302 kW
SO 04 instalovaný výkon ………………… celkem 90 kW

Zemní plyn

Rozvod plynu je napojen na STL plynovod ve správě RWE ČR. Plynovod bude
prodloužen řadem v délce 382 m v dimenzi PE 90 a řadem PE 100 v délce 277 metrů.
Řad 1 bude zásobovat plynem kotelny hypermarketů a řad 2 zásobuje plynem drobné
prodejny a rychlé občerstvení.
Nároky na zemní plyn pro OC NIMIRU jsou následující:
Ø
Ø
Ø
Ø

Stavební hypermarket - S 01:
Prodejna potravinářského hypermarketu - S 02:
Specializované prodejny - S 03:
Rychlé občerstvení – S 04:

207 462 m3/rok
381 892 m3/rok
80 000 m3/rok
8 000 m3/rok

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Výstavba
Ve fázi výstavby dojde k určitému zvýšení nároků na stávající dopravní síť, které bude
způsobeno zemními pracemi a odvozem výkopové zeminy a dovozem stavebních
materiálů na výstavbu prodejny. Přesun hmot se bude provádět po stávající
komunikaci. Bilance přesunů hmot je v zásadě uvažována vyrovnaná a je uvedena
v následujícím přehledu doplnit:
Přesun hmot ze stavební činnosti
prodejna
inženýrské sítě
přípojky
rozšíření komunikací
parkoviště
přesun hmot ze stavební činnosti celkem
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Z uvedených bilancí je patrné, že přepravní nároky související se stavbou by neměly
výrazněji ovlivnit faktory pohody trvale bydlícího obyvatelstva.
Provoz
Z hlediska širších dopravních vztahů prochází městem společný peážní úsek sil. I/11 a
I/44. Dopravní význam sil. I/11 Hradec Králové – Vamberk – Šumperk – Bruntál –
Opava – Ostrava – Český Těšín (PL) – Mosty u Jablunkova (SK), spočívá více
v rozsahu aglomerací Hradec Králové a Ostrava nežli v jejím souvislém tahu, tj.
v náročných horských přechodech Orlických hor.
Sil I/44 Mohelnice (I/35) – Šumperk – Jeseník – Mikulovice (PL) napojuje město
Šumperk na významný nadregionální tah sil. I/35, tj. Horní Bečva (SK) – Valašské
Meziříčí – Hranice na Moravě (D47) – Lipník n./Bečvou (D47) – Olomouc – Mohelnice
– Svitavy – Hradec Králové – Jičín – Turnov – Liberec – Hrádek n./Nisou (PL-D).
Dopravní význam tohoto tahu sil. I/35 vzroste po jeho náležitém vybavení na
parametry rychlostní silnice jako paralely k dálnici D1 ve středoevropských vazbách
JV – SZ. Dopravní význam sil. I/44 je právě nejvýraznější ve výše uvedeném vztahu
k tahu sil. I/35 ve směru na Mohelnici a na Olomouc a to včetně společného úseku se
silnicí I/11 v Šumperku. Za rámce tohoto společného úseku si. I/44 a I/11 v údolí říčky
Desné jsou dopravní zátěže mimo Šumperk jako vstupní brány do Orlických hor,
Hrubého a Nízkého Jeseníku jako periferie Olomouckého kraje, nevýrazné.
Z profilového celostátního sčítání dopravy na silniční síti, provedeného ŘSD ČR v r.
2005 tedy vyplývá, že nejzatíženějším úsekem komunikační sítě v Šumperku je
předmětný společný úsek sil. I/11 a I/44 – ul. Jesenická v průtahu městem ve
společném dopravním koridoru se železnicí právě v oblasti napojení plánovaného OC.
Uvedený průtah kromě podílu tranzitní dopravy sil. I/11 a I/44 přenáší především
značné podíly vnitroměstské dopravy a to vzhledem k dané blízké poloze přiléhající
centru i protilehlým průmyslovým areálům k jihu.
Dopravní zatížení průtahu sil. I/11 – I/44 činí v průchodu města na státních úsecích
hodnoty (od západu) 15 298, 13 738, 11 795 voz./24 h v r. 2005. Pokles v následném
úseku na Rapotín na 8 219 voz./24 h vykazuje pak již absenci značných podílů
vnitroměstských vztahů a převažujících vnějších vztahů od západu, tj. především
vztahů od Zábřehu a Mohelnice.
Dopravní zatížení ostatní silniční sítě ve městě, jedná se o příčné vztahy k předmětné
komunikační páteřní sil. I/11 a I/44, se pohybují v maximálních hodnotách 8 522
voz./24 h na západní a 9 529 voz./24 h na východní tangentě ve vazbě k centru.
Stavba je v souladu s územním plánem napojena na silnici 1 třídy I/11 a rekonstrukcí
malé okružní křižovatky na větší poloměr a zřízením nového ramene do obchodního
centra.
Na rameno okružní křižovatky je napojena účelová komunikace pro osobní i nákladní
dopravu navazující na komunikace areálové, zpevněné plochy a parkoviště.Současně
s rekonstrukcí okružní křižovatky je zrušen stávající jednosměrný vjezd pro osobní
vozy do areálu společnosti SPIKAS z místní komunikace a nahrazen novým vjezdem
přes areál obchodního centra.Zásobování nákladními vozy a současně i možný vjezd
zákazníků z e stávající místní komunikace je zachován. Místní komunikace je
ponechána ve stávajícím stavu jako slepá.
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Z hlediska celkového zásobování Obchodního centra je předpokládáno:
SO 01: 10 TNA, 30 LNA
SO 02: 15 TNA, 20 LNA
SO 03 a 04: 6 TNA, 10 LNA
Bilance vyvolané dopravy osobních automobilů je odvozena od oznamovatelem
uváděné předpokládané návštěvnosti obou rozhodujících stavebních objektů SO 01 a
SO 02:
SO 01: Počet návštěvníků : odhad 2000/den, z toho 75 % osobními auty s průměrným
obsazením 1,2; 25 % veřejnou dopravou a docházkou.
SO 02: Počet návštěvníků : odhad 9 000/den z toho 75% osobními auty s průměrným
obsazením 1,2; 25% veřejnou dopravou a docházkou
V modelu je dále předpokládáno, že 50 % aut by jelo kolem obchodního centra
v každém případě, takže 50 % jízd je na veřejných komunikacích nových, vyvolaných
existencí obchodního centra. Z nově vyvolaných pohybů je potom uvažováno se 60%
pohybů směrem do města a ze 40% výjezd z města.
Model dopravy je patrný z následující tabulky:
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10- 11- 13- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 21- 22- 230-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 11 12 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
SO 01
příjezd
odjezd
celkem
pohyby
SO 02
příjezd
odjezd
celkem
pohyby

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3
1

11
3

30
1

86 53
85 115

0
50

0
2

1
2

0
0

1250
1250

0

0

0

0

0

0

4

14

31 136 196 234 237 228 219 295 305 207 171 168

50

2

3

0

2500

35
35

30
30

30
30

30
30

30 197 246 295 264 240 377 380 374 403 440 450 467 455 359 196 167 80
30 192 235 280 275 254 365 392 332 397 411 441 439 472 404 214 172 100

45
55

35
40

5625
5625

70

60

60

60

60 389 481 575 539 494 742 772 706 800 851 891 906 927 763 410 339 180 100

75 11250

30
30

30
30

30
30

30 197 249 306 294 337 476 500 495 512 551 607 613 561 445 249 167 80
30 192 236 283 276 293 462 506 448 516 519 579 598 573 489 329 222 102

35
40

60

60

60

60 389 485 589 570 630 938 1006 943 1028 1070 1186 1211 1134 934 578 389 182 103

celkem centrum
příjezd
35
odjezd
35
celkem
pohyby
70

97
39

99 120 121 109 111 157 146 106
97 114 116 119 108 138 159 101

Při uvedených úvahách tedy záměr generuje:
ü Úsek 1 - Areálové pohyby: 13 750 OA, 60 LNA, 31 TNA, z toho v 22,00 – 06,00 hod.: 874 OA
ü Úsek 2 - Jesenická směr do centra: celkem: 4 125 OA, 36 LNA, 19 TNA, z toho v 22,00 – 06,00 hod.: 263 OA
ü Úsek 3 - Jesenická směr z centra: celkem: 2 750 OA, 24 LNA, 12 TNA, z toho v 22,00 – 06,00 hod.: 175 OA
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Úsek 3

Úsek 2

Úsek 1

B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
Výstavba
Bodové zdroje: Bodové zdroje znečištění ovzduší v etapě výstavby nevzniknou.
Liniové zdroje: Liniové zdroje znečištění mohou být představovány provozem nákladní
techniky při zemních pracích a při návozu stavebního materiálu v etapě výstavby. Dle
předpokladů a zkušeností s výstavbou rozsahem podobných objektů lze očekávat
maximální dopravní zatížení během terénních úprav a realizace hrubé stavby kolem
50 nákladních automobilů/den. Tato etapa bude trvat cca max. 3 měsíce. Areál
zařízení staveniště bude napojen na stávající komunikační síť. Odhad pohybů
nákladních automobilů v další etapě výstavby by byl spekulativní. Odhad emisí z
liniových zdrojů v celé etapě výstavby nelze spolehlivě predikovat. Upřesnění těchto
údajů a stanovení četnosti dopravy v průběhu celé etapy výstavby bude možno
provést až v rámci zpracování prováděcích projektů stavby, kdy bude určen dodavatel
stavby a dále budou určeny druhy a množství jednotlivých materiálů a dodávek
strojního zařízení.
Plošné zdroje: Za dočasný plošný zdroj znečištění je možné považovat vlastní prostor
staveniště, který může být zdrojem sekundární prašnosti. Při požadavku dodržování
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technologické kázně v etapě výstavby je však nezbytné
uvedené v příslušné části předkládaného oznámení.

respektovat doporučení

Provoz
Bodové zdroje

Zdrojem tepla pro jednotlivé stavební objekty jsou plynové kotelny:
Stavební hypermarket – S 01:
Zdrojem tepla bude nízkoteplotní ocelové teplovodní kotle FROLING EUROTWIN NT
typ 450-2ks umístěné v kotelně, osazené přetlakovými hořáky GIERSCH MG 2
v provedení Low NOx na zemní plyn s modulovým výkonem vč. plynové řady KEV 1
½“
Technické údaje :
Jmenovitý výkon
ø komína
Výška komína
FPD zdroje (hod/rok)
Roční spotřeba

2 x 800kW
350 mm
12 m
4320
207 462 m3/rok

Tab.: Emise z energetického zdroje
6

tuhé znečišťující látky
SO2
NOx
CO
org. látky*

3

kg/10 m
20
9,6
1920
320
64

emise (kg/rok)
4,1492
1,9916
398,3270
66,3878
13,2776

Prodejna potravinářského hypermarketu – S 02:
Zdrojem tepla bude plynová kotelna umístěná ve 2 NP objektu.Bude osazena třemi
plynovými kotli HOVAL s atmosférickým hořákem. Každý komín má samostatný odvod
spalin a komín.
Technické údaje :
Jmenovitý výkon
ø komína
Výška komína
FPD zdroje (hod/rok)
Roční spotřeba

750 kW (za všechny 3 kotle)
300 mm
12 m
4320
381 892 m3/rok (za všechny 3 kotle)

Tab.: Emise z energetického zdroje
6

tuhé znečišťující látky
SO2
NOx
CO
org. látky*

3

kg/10 m
20
9,6
1920
320
64

emise (kg/rok)
7,6378
3,6662
733,2326
122,2054
24,4411

Specializované prodejny – S 03:
Všechny prodejny jsou vytápěny kotelnou v prostoru prodejny nábytku a tato je
napojena na rozvody STL plynu a podrobnosti jsou v SO 12 plynovod.Každá prodejna
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má svoje měření topné vody .Zemní plyn bude použit pro vytápění jako zdroj
energie.Jednotlivé prodejny mají tuto spotřebu :
- prodejna nábytku :
- prodejna obuvi :
- prodejna elektro :
- prodejna hraček :

max.hodinová spotřeba
16 m3/hod
8 m3/hod
8 m3/hod
8 m3/hod

roční spotřeba
32 000 m3/rok
16 000 m3/rok
16 000 m3/rok
16 000 m3/rok

Prodejna nábytku má vlastní prostor kotelny, která bude zdrojem energie pro vytápění
všech prodejen.Prodejny jsou vytápěny teplovzdušně a energii dodává topná voda
z kotelny prodejny nábytku.Napojení jednotlivých prodejních jednotek je provedeno
samostatně pro každou prodejní jednotku přes měřič odebraného tepla.Měřiče
odebraného tepla budou umožňovat dálkový odečet stavu.Prostor sociálního zázemí a
denní místnost jsou vytápěny teplovodním systémem pomocí radiátorů.Příprava TUV
je zajišťována lokálně v jednotlivých prodejnách samostatným zařízením bez nároku
na dodávku tepla.
Kotelna je osazena dvěma přetlakovými kotli typ BUDERUS LOGANO GE 515.
Technické údaje :
Jmenovitý výkon
ø komína
Výška komína
FPD zdroje (hod/rok)
Roční spotřeba

590 kW (za oba kotle)
200 mm
4,5 m
4320
80 000 m3/rok (za oba kotle)

Tab.: Emise z energetického zdroje
6

tuhé znečišťující látky
SO2
NOx
CO
org. látky*

3

kg/10 m
20
9,6
1920
320
64

emise (kg/rok)
1,6000
0,7680
153,6000
25,6000
5,1200

Rychlé občerstvení – S 04:
Vytápění je navrženo teplovodní systém do radiátorů. Zdrojem tepelné energie budou
nástěnné teplovodní kotle VITODENT 300 o příkonu 49 kW.Jmenovité tepelné
zatížení kotle je 46,4 kW.Kotle jsou vybaveny atmosférickými hořáky a přívod vzduchu
pro spalování je zajištěn koaxiálním kouřovodem pr.100/150 mm z venkovního
prostoru.Odvod spalin probíhá nuceně přes obvodovou stěnu objektu kouřovodem DN
100/150.
Technické údaje :
Jmenovitý výkon
ø komína
Výška komína
FPD zdroje (hod/rok)
Roční spotřeba

50 kW
100 mm
8,5 m
4320
8 000 m3/rok (za oba kotle)
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Tab.: Emise z energetického zdroje
6

tuhé znečišťující látky
SO2
NOx
CO
org. látky*

3

kg/10 m
20
9,6
1600
320
64

emise (kg/rok)
0,1600
0,0768
12,8000
2,5600
0,5120

Plošné zdroje znečištění

Použité emisní faktory
Pro vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži související s dopravou bylo pracováno s
emisními faktory pro rok 2008, které jsou komentovány v následující části rozptylové
studie. V souladu s novými legislativními opatřeními proto MŽP ČR vydalo jednotné
emisní faktory pro motorová vozidla tak, aby bylo možné v rámci ČR provádět
vzájemně porovnatelné bilanční výpočty emisí z dopravy či hodnocení vlivu
motorových vozidel na kvalitu ovzduší. Proto byly emisní faktory určeny pomocí
programu MEFA v.02. Pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla je určen PC
program MEFA v.02 (Mobilní Emisní FAktory, verze 2002). Tento uživatelsky
jednoduchý program umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů (µg/km – g/km)
pro všechny základní kategorie vozidel různých emisních úrovní poháněných jak
kapalnými, tak i alternativními plynnými pohonnými hmotami. Program zohledňuje
rovněž další zásadní vlivy na hodnotu emisních faktorů – rychlost jízdy, podélný sklon
vozovky i stárnutí motorových vozidel. Program MEFA v.02 umožňuje výpočet
emisních faktorů pro široké spektrum znečišťujících látek. Zahrnuje jak hlavní složky
výfukových plynů, tak i látky rizikové pro lidské zdraví (aromatické a polyaromatické
uhlovodíky, aldehydy). Zahrnuty jsou i reaktivní organické sloučeniny, které představují
hlavní prekurzory tvorby přízemního ozónu a fotooxidačního smogu (alkeny). Jedná se
o následující sloučeniny:
Anorganické sloučeniny
oxidy dusíku (NOx)
oxid dusičitý (NO2)
oxid siřičitý (SO2)
oxid uhelnatý (CO)
tuhé znečišťující látky (PM, PM10)

Organické sloučeniny
suma uhlovodíků (C xHy)
methan
propan
1,3-butadien
styren
benzen
toluen
formaldehyd
acetaldehyd
benzo(a)pyren

Program MEFA v. 02 byl vytvořen v rámci řešení projektu MŽP ČR VaV/740/3/00
autorským kolektivem pracovníků VŠCHT Praha, ATEM a DINPROJEKT. Použité
výpočetní vztahy vycházejí z dostupných informací a reflektují současný stav znalostí
o této problematice. Při konstrukci modelu byla zvolena cesta použití již získaných a
ověřených emisních dat vozidel z řady testů v zemích EU. Jako výchozí podklad byla
využita databáze HBEFA -„Handbook Emission Factors for Road Transport“, která
představuje oficiální datový podklad pro výpočet emisí z dopravy ve Spolkové
republice Německo a ve Švýcarsku. Získané údaje byly dále doplněny s využitím
dalších zahraničních metodik (CORINAIR, COPERT) a zejména výsledků emisních
testů charakteristických zástupců vozového parku ČR. Program sice nemůže
postihnout emisní charakteristiky jednotlivých vozidel v plné šíři (jedná se zejména o
nákladní vozidla, kde je produkce emisí do značné míry ovlivněna celkovou hmotností
vozidla), poskytuje však typické průměrné hodnoty odpovídající vozovému parku
v České republice a středoevropském regionu. Rovněž v případě organických látek,
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které nejsou v emisích standardně sledovány, bylo velmi obtížné získat potřebné
podklady pro vypracování matematických závislostí modelujících výsledné hodnoty
emisních faktorů v závislosti na jízdním režimu, kategorii motorového vozidla a druhu
použitého paliva. Na některé z prezentovaných emisních faktorů pro organické
sloučeniny (např. benzo(a)pyren, styren, 1,3-butadien) je proto nutné nahlížet jako na
kvalifikované odhady. Matematické vztahy pro výpočet emisních faktorů pro motorová
vozidla budou průběžně zpřesňovány v návaznosti na vývoj stavu poznání v této
problematice a následně bude upravován i program pro jejich výpočet.
Ve výpočtu použité emisní faktory jsou sumarizovány v následující tabulce:
Emisní faktory
Typ vozidla
OA
LNA
TNA

Emisní
úroveň
EURO 4
EURO 4
EURO 4

Rychlost
(km/h):
50
50
50

NOx
0,1121
0,2354
1,4191

Emisní faktor (g/km)
PM 10
0,0005
0,0287
0,0659

Benzen
0,0019
0,0013
0,0075

Plošné zdroje

Za plošné zdroje jsou v rámci posuzovaného záměru uvažována parkoviště
zaměstnanců a zákazníků a rampy pro expedici. Pro výpočet sumy emisí z plošného
zdroje parkoviště a rampy nákladních automobilů byl pro volnoběh použit předpoklad :
1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu při uvažovaném
pohybu 13 750 OA, 60 LNA a 31 TNA a době volnoběhu 30 sekund lze sumarizovat
následující sumu emisí :
Tab.: Suma emisí z plošných zdrojů
-1

Plošný zdroj

g.s
0,0137619

Plošný zdroj

g.s
0,0002288

-1

NOx
-1
kg.den
0,7997456
benzen
-1
kg.den
0,0132178

-1

t.rok
0,2799109

-1

g.s
7,741E-05

PM 10
-1
kg.den
0,00532

-1

t.rok
0,001862

-1

t.rok
0,0046262

Liniové zdroje znečištění

Pro výpočet emisí bylo použito již dříve uvedeného modelu:
Ø úsek 1: 13 750 OA, 60 LNA, 31 TNA
Ø úsek 2: 4 125 OA, 36 LNA, 19 TNA
Ø úsek 3: 2 750 OA, 24 LNA, 12 TNA
Pro výpočtový rok jsou pak emise z liniových zdrojů souvisejících s provozem prodejny
odhadnuty následujícím způsobem:
Tab.: Emise z liniových zdrojů (příspěvky záměru)
Komunikace
Úsek 1
Úsek 2
Úsek 3
Komunikace
Úsek 1
Úsek 2
Úsek 3

NOx
-1
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
t/km.rok
6,665E-05 1,5994911 0,5598219
2,039E-05 0,4978498 0,1742474
1,355E-05 0,3309538 0,1158338
Benzen
-1
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
t/km.rok
1,101E-06 0,0264355 0,0092524
3,325E-07 0,0080268 0,0028094
2,215E-07 0,0053462 0,0018712
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PM 10
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
4,433E-07
0,0106399
1,381E-07
0,0043478
9,024E-08
0,0028546

-1

t/km.rok
0,003724
0,0015217
0,0009991
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B.III.2. Odpadní vody
Odpadní vody v rámci posuzovaného záměru budou vznikat jak v etapě výstavby, tak i
v rámci vlastního provozu.
Etapa výstavby
Etapa výstavby předpokládá produkci splaškových odpadních vod. Produkce
splaškových vod vyplývá z celkového uvažovaného počtu pracovníků v etapě výstavby
a je vybilancována v následující tabulce:
Tab.: Předpokládaná produkce splaškových vod v etapě výstavby během výstavby
Poč. pracovníků
Spotřeba/os/směna [l]
3
Spotřeba vody během výstavby [m ]

80
500
1000

Etapa provozu
Splašková voda bude svedena do veřejné kanalizační stoky 2200/2100. Navržená
kanalizace je zaústěna do vrchní třetiny stoky. Kontrolní šachta je navržena 4,8 m od
osy stoky. Přes tuto šachtu jsou svedeny všechny navržené objekty. Je navržena
stoka A DN 250 délky 298 m a stoka A1 DN 250 délky 80 m. Celková délka navržené
splaškové kanalizace je 378 m.
V areálu je navržena oddílná kanalizace a dešťové vody jsou odvedeny areálovou
dešťovou kanalizací do retenční nádrže o objemu 800 m3 a následně do vodoteče.
Dešťové vody z parkovišť a ploch, kde hrozí kontaminace ropnými látkami, budou
odvedeny do vodoteče po odloučení v ORL, na výstupu do vodoteče do 0,2 mg/l NEL.
Splaškové odpadní vody

Bilance splaškových vod vychází z předpokládaného počtu zaměstnanců a nároků na
mytí podlah. Množství splaškových vod se rovná potřebě pro sociální účely. Celková
předpokládaná produkce splaškových vod je odhadována na 9180 m3 (sociální účely,
mytí podlah). Z odpovídajících částí SO-02, kde připadá v úvahu vznik splaškových
vod s obsahem tuků budou osazeny lapáky tuků.
Srážkové vody

Následující výpočet ročního množství srážkových vod vychází z údajů projektanta o
velikosti zastavěných, zpevněných a nezpevněných ploch v areálu a z ročního úhrnu
srážek ve výši 705 mm/rok.
Tab.: Bilance ročního množství srážkových vod
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
20 380
21 077
13 480

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1

3

Qr [m /rok]
12 931
10 402
951
24 284

Bilance odtokových poměrů v období přívalových dešťů uvažuje hodnotu přívalového
deště ve výši 162 l/s.ha po dobu 15 minut.
Tab.: Bilance odtokových poměrů v době přívalových dešťů
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
20 380
21 077
13 480

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1
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Q (l/s)
297,14
239,02
21,84
152,30

3

Qr [m /15 minut]
267,43
215,12
19,66
502,21
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Dle projektových podkladů bude řízeně vypouštěno z retence do Bratrušovského
potoka 40l/s, což zhruba odpovídá stávajícím odtokovým poměrům ze zájmového
území. V rámci projektu je pro uvedený objem přívalové srážky navržena retence o
ploše 2000 m2 při hloubce 0,4 m, což vytváří retenční prostor o objemu 800 m3.
B.III.3. Odpady
Výstavba
Přesnou specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů odpadů z
vlastního procesu výstavby lze upřesnit až v prováděcích projektech, kdy budou
známy dodavatelé a budou specifikovány i konkrétní použité materiály. Součástí
smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že hlavní
dodavatel stavby je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v
průběhu výstavby (včetně odpadů vznikajících činností subdodavatelů na stavbě),
včetně jejich následného využití nebo odstranění a investor vytvoří na staveništi
potřebné podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů. Při
nakládání s odpady bude upřednostňováno jejich materiálové nebo jiné využití.
Předpokládaná produkce druhů odpadů v období výstavby je uvedena v tabulce:
Kód
150101
150102
150104
150105
150202
170101
170102
170103
170106
170201
170203
170302
170402
170405
170411
170503
170504
170903
170904
200301
200304

Název odpadu
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Kovové obaly
Kompozitní obaly
Čistící tkanina
Beton
Cihly
Tašky a keramické výrobky
Směsi betonu, cihel a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky
Dřevo
Plasty
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301
Hliník
Źelezo a ocel
Kabely neuvedené pod 170410
Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
Zemina a kamení neuvedené pod 170503
Jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902, 170903
Směsný komunální odpad
Odpad ze septiků a žump

Kategorie
O/N
O/N
O/N
O/N
N
O
O
O
N
O
O
O
O
O
O
N
O
N
O
O
O

Množství všech výše uvedených odpadů vznikajících v etapě výstavby nelze ve fázi
zpracování tohoto oznámení objektivně určit. Využití, příp. odstranění odpadů
vzniklých v etapě výstavby bude zabezpečeno oprávněnou firmou (firmami).
Oznamovatel doloží ke kolaudaci stavby přehled o druzích a množstvích jednotlivých
odpadů vzniklých v etapě výstavby, včetně způsobu jejich využití či odstranění.
Provoz
Vzhledem k charakteru hodnoceného záměru bude produkce odpadů minimální a
druhová skladba bude odpovídat předpokládanému využití objektů. V rámci provozu
lze očekávat přibližně následující přehled vznikajících odpadů:
Kód
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 06
15 02 03
13 05 03

Název podskupiny nebo druhu odpadu dle Katalogu odpadů
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Směsné obaly
Absorbční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy
neuvedené pod č.150202
Kaly z lapáků nečistot
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Kat.
O/N
O/N
O
O
O

Charakteristika vzniku
Provoz , obch. činnost
Provoz , obch. činnost
Provoz , obch. činnost
Provoz , obch. činnost
Úklid prostor

N

Čištění lapáků olejů a NEL
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Kód
02 02 03
20 01 01
20 01 39
20 01 21
20 02 01
20 03 01
20 03 03

Název podskupiny nebo druhu odpadu dle Katalogu odpadů
Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
Papír a lepenka
Plasty
Zářivky nebo ostatní odpad s obsahem rtuti
Biologicky rozložitelný odpad
Směsný komunální odpad
Uliční smetky

Kat.
O
O
O
N
O
O
O

Charakteristika vzniku
Provoz, obch.činnost
Provoz , obch. činnost
Provoz , obch. činnost
Údržba osvětlení
Údržba zeleně
Provoz , obch. činnost
Úklid prostor

Veškeré opravy a údržba strojního zařízení (vzduchotechnika, chlazení, klimatizace,
vytápění) budou zajišťovány odborným servisem na základě smluvních vztahů.
Součástí smlouvy bude i podmínka, že servisní služba zajistí vyhovující způsob
nakládání s odpady, které vznikly v rámci provedení této servisní činnosti. Před
zahájením provozu požádá provozovatel příslušný orgán o souhlas k nakládání
s odpady a předloží provozní řád pro nakládání s odpady.

B.III.4. Hluk, vibrace
(například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy - přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich
omezení)

Výstavba
Etapa výstavby bude zdrojem hluku, který může ovlivnit akustické parametry v území.
Hluk šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu
používaných stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu prací,
organizaci práce i snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto parametry
nezůstávají konstantní, ale mohou se i zásadním způsobem měnit v závislosti na
okamžitém stadiu výstavby. Pro realizaci stavebních prací budou jako stavební stroje
používány běžně používané stavební stroje - jedná se o běžnou stavební činnost
prováděnou běžnými technologiemi, které významně neovlivní životní prostředí
v blízkém okolí a předpokládá se, že zvuková kulisa pracujících zemních, dopravních
a stavebních strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici. Nepředpokládá se užívání
všech uvedených mechanismů současně a umístění zdrojů hluku se bude neustále
měnit dle okamžité potřeby. Negativní vliv hluku bude pouze dočasný - hluk ze
staveniště však bude vznikat pouze během výstavby, která je časově omezena. Z
uvedeného vyplývá, že přesnost predikce hluku šířícího se z budoucího staveniště do
okolí nemůže být příliš vysoká. Základem výpočtu může tedy z uvedených důvodů být
určitý odhad nasazení stavebních mechanismů vycházející z druhu a velikosti stavby a
odhad hustoty dopravní obsluhy vycházející z předpokládaného harmonogramu
stavby. Odhad se v tomto případě blíží maximálnímu možnému pracovnímu
a dopravnímu ruchu na staveništi a v mnoha dnech či částech dne bude nepochybně
nižší. V tabulce jsou uvedeny i hladiny akustických výkonů stavebních mechanismů,
které vycházejí z archivních údajů.
Tabulka : Předpoklad parametrů použitých strojů - zemní práce
Číslo
zdroje
hluku
1
2
3
4
Doprava

Typ stroje, název
vrtná souprava pro vrtání pilot (1 kus)
Rypadlo Caterpillar 428C (1 kus)
Rypadlo UDS 110A (1kus)
Nakladač UNC 151 (1 kus)
Nákladní automobily Tatra 815 (3
kusy)

Akustický výkon
LW v dB(A)
-

Hladina akustického tlaku ve
vzdálenosti 1 [m]
LpA10 = 80 dB
LpA10 = 83 dB
LpA10 = 85 dB
LpA10 = 83 dB

Doba používání
stroje
Hod/den
4
6
6
3

Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 7/hod
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Tabulka : Předpoklad parametrů použitých strojů – stavební práce
Číslo
zdroje
hluku
1
2
3
4
5
Doprava

Typ stroje, název
Autojeřáb GROVE TM 875 (1 kus)
Čerpadlo betonové směsi (1 kus)
Domíchávače betonové směsi (3
kusy)
Stavební míchačky (2 kusy)
Stavební výtah NOV 1000 (2 kusy)
Nákladní automobily Liaz s návěsem
(3 kusy)

Akustický
výkon
LW v dB(A)
-

Hladina akustického tlaku ve Doba používání
vzdálenosti 1 [m]
stroje
hod/den
LpA10 = 79 dB
7
LpA10 = 80 dB
2

92 dB(A)

-

4

-

LpA7 = 81 dB
LpA1 = 80 dB

4
6

Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 7/hod

SO 01
Vzduchotechnické zařízení bude objektu bude zajišťovat vytápění, větrání prodejní
plochy, větrání zázemí prodejny a sociálních zařízení.VZT je zdrojem hluku v těchto
parametrech :
ü zdroj č.1 ve výpisu programu HLUK+: komín kotelny – 50 dB ve 2 m od zdroje,
provoz v noci: ano, výška zdroje 12 m
ü zdroj č.2 ve výpisu programu HLUK+: komín kotelny – 50 dB ve 2 m od zdroje,
provoz v noci: ano, výška zdroje 12 m
ü zdroje č.3 - 10 ve výpisu programu HLUK+: sání VZT jednotek na fasádě 8 ks 66
dB - 2 m od zdroje, provoz v noci: n,e výška zdroje 10 m
ü zdroj č. 11 ve výpisu programu HLUK+: axiální ventilátor - 68 dB - 2 m od zdroje,
provoz v noci: ne, výška zdroje 12 m
ü zdroj č. 12 ve výpisu programu HLUK+: axiální ventilátor - 50 dB - 2 m od zdroje,
provoz v noci: ano, výška zdroje 12 m
ü zdroj č. 13 ve výpisu programu HLUK+: zásobování objektu, 80 dB 2 m od zdroje,
provoz v noci: ne , výška zdroje 1,5 m
SO 02
ü Projekt vzduchotechniky řeší klimatizaci, nucené větrání a odvod tepla z vnitřních
prostorů objektu s ohledem na hygienické, protipožární a bezpečnostní předpisy.
Na střeše objektu je situováno 6 ks ventilačních jednotek o hlučnosti 72 dB a 4
chladící jednotky o hlučnosti 69 dB ve 2 od zdroje. Výška zdroje 12 m. Je uvažován
provoz v noci. V programu HLUK+ označeny jako zdroje č.14 - 19 (ventilační
jednotky) a č.20 – 23 ( chladící jednotky).
ü zdroj č. 24 ve výpisu programu HLUK+: zásobování objektu, 80 dB 2 m od zdroje,
provoz v noci: ne , výška zdroje 1,5 m
SO 03
prodejna nábytku

ü Zdroj č.25 ve výpisu programu HLUK+: vzduchotechnická jednotka prodejny – 65
dB v 1 m, provoz v noci: ano, výška zdroje 8,5 m
ü Zdroj č.26 ve výpisu programu HLUK+: větrání hygienického zázemí – 60 dB v 1 m,
provoz v noci: ne, výška zdroje 8,5 m
ü Zdroj č.27 ve výpisu programu HLUK+: vzduchotechnická jednotka skladu – 65 dB
v 1 m, provoz v noci: ano, výška zdroje 8,5 m
ü Zdroj č.28 ve výpisu programu HLUK+: zásobování objektu – 75 dB po dobu 2
hodin v denní době, provoz v noci: ne, výška zdroje 1,5 m
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prodejna obuvi

ü Zdroj č.29 ve výpisu programu HLUK+: vzduchotechnická jednotka prodejny – 65
dB v 1 m, provoz v noci: ano, výška zdroje 8,5 m
ü Zdroj č.30 ve výpisu programu HLUK+: větrání hygienického zázemí – 60 dB v 1 m,
provoz v noci: ne, výška zdroje 8,5 m
ü Zdroj č.31 ve výpisu programu HLUK+: vzduchotechnická jednotka skladu – 65 dB
v 1 m, provoz v noci: ano, výška zdroje 8,5 m
ü Zdroj č.32 ve výpisu programu HLUK+: zásobování objektu – 75 dB po dobu 2
hodin v denní době, provoz v noci: ne, výška zdroje 1,5 m
prodejna elektro

ü Zdroj č.33 ve výpisu programu HLUK+: vzduchotechnická jednotka prodejny – 65
dB v 1 m, provoz v noci: ano, výška zdroje 8,5 m
ü Zdroj č.34ve výpisu programu HLUK+: větrání hygienického zázemí – 60 dB v 1 m,
provoz v noci: ne, výška zdroje 8,5 m
ü Zdroj č.35 ve výpisu programu HLUK+: vzduchotechnická jednotka skladu – 65 dB
v 1 m, provoz v noci: ano, výška zdroje 8,5 m
ü Zdroj č.36 ve výpisu programu HLUK+: zásobování objektu – 75 dB po dobu 2

hodin v denní době, provoz v noci: ne, výška zdroje 1,5 m
prodejna hraček

ü Zdroj č.37 ve výpisu programu HLUK+: vzduchotechnická jednotka prodejny – 65
dB v 1 m, provoz v noci: ano, výška zdroje 8,5 m
ü Zdroj č.38 ve výpisu programu HLUK+: větrání hygienického zázemí – 60 dB v 1 m,
provoz v noci: ne, výška zdroje 8,5 m
ü Zdroj č.39 ve výpisu programu HLUK+: vzduchotechnická jednotka skladu – 65 dB
v 1 m, provoz v noci: ano, výška zdroje 8,5 m
ü Zdroj č.40 ve výpisu programu HLUK+: zásobování objektu – 75 dB po dobu 2
hodin v denní době, provoz v noci: ne, , výška zdroje 1,5 m
SO 04
ü Zdroj č.41 ve výpisu programu HLUK+: vzduchotechnická jednotka prodejny – 65
dB v 1 m, provoz v noci: ano, výška zdroje 4,5 m
ü Zdroj č.42 ve výpisu programu HLUK+: větrání hygienického zázemí – 60 dB v 1 m,
provoz v noci: ne, výška zdroje 4,5 m
ü Zdroj č.43 ve výpisu programu HLUK+: vzduchotechnická jednotka skladu – 65 dB
v 1 m, provoz v noci: ano, výška zdroje 4,5 m
ü Zdroj č.44 ve výpisu programu HLUK+: zásobování objektu – 75 dB po dobu 2
hodin v denní době, provoz v noci: ne, výška zdroje 1,5 m
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Plošné a liniové zdroje hluku jsou představovány:
Liniové zdroje hluku
ü Úsek 1 - Areálové pohyby: 13 750 OA, 60 LNA, 31 TNA, z toho v 22,00 – 06,00
hod.: 874 OA
ü Úsek 2 - Jesenická směr do centra: celkem: 4 125 OA, 36 LNA, 19 TNA, z toho
v 22,00 – 06,00 hod.: 263 OA
ü Úsek 3 - Jesenická směr z centra:
celkem: 2 750 OA, 24 LNA, 12 TNA, z toho
v 22,00 – 06,00 hod.: 175 OA
Pozn.: Situace úseků je patrná z kapitoly B.II.4 předkládaného oznámení.
Plošné zdroje hluku
Na základě modelu dopravy je na parkovišti obchodního centra Nimiru Šumperk
uvažováno s následujícími pohyby v denní době: 13750 OA, 60 LNA a 31 TNA.
Vibrace
Záměr ve stadiu realizace ani provozu není zdrojem vibrací.
Záření
Při realizaci ani v provozu není předpokládáno provozování otevřených generátorů
vysokých a velmi vysokých frekvencí ani zařízení, která by takové generátory
obsahovala, tj. zařízení, která by mohla být původcem nepříznivých účinků
elektromagnetického záření na zdraví ve smyslu Nařízení vlády 480/2001 Sb. o
ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Záměr se nenachází v oblasti působení
externích zdrojů vysokých a velmi vysokých frekvencí. Není nutné realizovat opatření,
jež by vyloučila indukovaná pole překračující hodnoty stanovené uvedeným Nařízením
vlády 480/2001 Sb.

B.III.5. Doplňující údaje
Z hlediska předkládané kapitoly není nezbytné uvádět žádné další doplňující informace.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.1.
Výčet
nejzávažnějších
dotčeného území

environmentálních

charakteristik

a) dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání
Zájmové území vlastního řešení záměru se nachází při okraji zastavěného území města
Šumperk, v jeho JZ části, jde o doposud nezastavěnou plochu, vymezenou silnicí první
třídy I/11 a Bratrušovským potokem, ze západu jsou již u stávající okružní křižovatky
realizovány komerční skaldové areály. Jedná se o ruderalizovaná převážně
vysokostébelná lada, místně s nálety dřevin, porůstající plochy po navážkách do
pravobřežní části údolní nivy Bratrušovského potoka. Pozemek je tak vystaven
sekundární sukcesi a není žádným způsobem ekonomicky využíván, přestože
evidenčně jde stále o ZPF. Jde o nezastavěnou plochu uvnitř zastavěného území
města.
Lesnatost širšího území s ohledem na polohu uvnitř zastavěného území města je
prakticky nulová a lesní porosty nezasahují do území pro navrhovaný záměr.
Vodní tok, procházející podél severní hranice a východní hranice zájmového území, se
nachází ve směrově upraveném, částečně napřímeném stavu, podél jižní hranice
areálu s kompaktním doprovodným porostem (většinově topoly). Vykazuje původní
rostlé dno, štěrkové až kamenité, na druhé straně je profil zasažen odpady a
přepadáním materiálů z okolních pozemků.
Uvedená situace představuje z hlediska trvale udržitelného rozvoje nežádoucí stav
z důvodu neúdržby plochy a šíření alergenních plevelů uvnitř zastavěného území,
z pohledu přírodních zákonitostí jde o nestabilní přechodová sukcesní stadia, směřující
k dřevinným porostům.
Lokalita výstavby je dosud vedena v kategorii ZPF. Lze konstatovat, že vzhledem
k dosavadnímu využití území se nelze vyloučit kontaminaci pozemku; dle podkladů
projektanta je v části plochy uložen jako odpad inertní materiál. Ve vztahu k této
problematice je v další části oznámení formulováno odpovídající doporučení.
b) relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů
Ve vlastním zájmovém území nejsou neobnovitelné přírodní zdroje zastoupeny.
Většina zájmového území je tvořena půdou jako obnovitelným přírodním zdrojem,
v dané lokalitě nevyužívaným. Jde o antropogenně částečně odpřírodněné plochy na
neudržovaných pozemcích, podrobené sekundární sukcesi bylin a dřevin na navážkách.
Při zachování současné úrovně stanovištní diverzity území lze předpokládat poměrně
dobrou schopnost regenerace krajinných systémů, zejména ve vazbě na nivu toku.
c) schopnost přírodního prostředí snášet zátěž
Přímo v zájmovém území se nenacházejí žádné prvky územního systému ekologické
stability. Zájmové území není součástí žádného zvláště chráněného území dle zákona č.
114/1992 Sb., v platném znění o ochraně přírody a krajiny.
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Šumpersko náleží do provincie středoevropských listnatých lesů, podporovincie
hercynské, Hanušovické vrchoviny, s vegetačním stupněm bukovým respektive
dubojehličnatým, případně jedlobukovým, fytogeografická oblast mezofytika.
Na území města Šumperka se nenacházejí žádná zvláště chráněná území ani lokality
soustavy Natura 2000. V blízkosti města (cca 3 km východně) leží hranice CHKO
Jeseníky. Pro zájmové území je k dispozici územně technický podklad MŽP a MMR
ohledně vymezení regionální a vyšší úrovně ÚSES (Bínová a kol., 1996) s tím, že
zájmové území není součástí žádného skladebného prvku ÚSES nadlokální úrovně.
V rámci kosterních prvků ekologické stability je možno konstatovat, že pro vyšší než
místní úrovně jsou skladebné prvky ÚSES většinově vázány na prostory nivy Desné a
lesní porosty v okolí města. Většinově jde o normální až mokré hydrické řady, v rámci
trofických řad o stupně mezotrofní až eutrofní, obohacené dusíkem.
Řešeným územím procházejí dva nadregionální biokoridory územního systému
ekologické stability (ÚSES). První č. 89 prochází podél řeky Desné k nadregionálnímu
biocentru Praděd, druhý č. 91 prochází severní částí území k nadregionálnímu
biocentru Raškov.
Podklady ohledně ÚSES města Šumperk jsou nejnověji shrnuty v rámci ÚPD města.
Žádné lokální biocentrum na vlastní zájmové území výstavby nezasahuje.
Návrh lokálního ÚSES vymezuje v katastrálním území města 6 biocenter a navrhuje 2
nová biocentra (v prostoru městského lesa v prostoru Chocholíku a Háje).
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C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném
území
C.2.1.Ovzduší
Klimatické charakteristiky
Dle klimatické rajonizace leží dotčené území převážně v mírně teplé oblasti MT 2, pouze
jihovýchodní okraj se nachází v okrsku MT 9. Převážná část Šumperska je tedy
charakterizována krátkým mírným a mírně vlhkým létem, přechodným obdobím s
krátkým a mírným podzimem a jarem, zima je normální dlouhá, suchá s normální
sněhovou pokrývkou. Souhrnné údaje o klimatu jsou v následujícím přehledu:
Klimatická oblast
Počet letních dnů
Počet mrazových dnů
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v červenci
Počet dnů se srážkami nad 1 mm
Roční úhrn srážek v mm
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

MT 9
40 až 60
120 až 130
0
- 3 až -4 C
0
17 až 18 C
100 až 110
705
60 až 80
130 až 140
40 až 50

MT 2
20 až 30
110 až 130
0
- 3 až -4 C
0
16 až 17 C
120 až 130
705
80 až 100
150 až 160
40 až 50

Z hlediska srážek patří území mezi průměrně vlhké s ročním úhrnem kolem 705 mm.
Roční průběh srážek ukazuje následující tabulka:
Měsíc
mm

1
53

2
40

3
39

4
45

5
60

6
80

7
90

8
77

9
51

10
55

11
60

12
55

rok
705

9
13,2

10
8,0

11
2,9

12
-0,8

rok
7,7

Průběh průměrných teplot je uveden v následující tabulce:
Měsíc
0
T C

1
-3

2
-1,6

3
2,6

4
7,5

5
13,1

6
16,0

7
17,7

8
16,8

Znečištění ovzduší
Stav znečištění ovzduší odpovídá městům s podobným průmyslovým zaměřením,
největší podíl na znečištění ovzduší má místní doprava a pozemní komunikace. Území
je zatíženo nadměrným množstvím suspendovaných prachových částic.
V zájmovém území jsou v současnosti v provozu dvě stanice imisního monitoringu.
Jedna z nich na území Šumperka je provozována Městským úřadem Šumperk a
nachází se v budově bývalého okresního úřadu Šumperk. Jedná se o stanici určenou
pro operativní řízení a regulaci, jejíž reprezentativnost je ve středním měřítku. Druhé
stanoviště v obci Dolní Studánky je provozováno ČHMÚ (stanice č. 1358). Jedná se o
stanici určenou pro stanovení reprezentativní imisní koncentrace měřených látek pro
celkové pozadí. Stanice se nachází v otevřené venkovské krajině. Vzdálenost této
stanice umožňuje použít zde naměřená data jako reprezentativní i pro širší okolí řádově
několika desítek kilometrů.
Na území města se nachází celkem 10 zdrojů kategorie REZZO 1 patřící pod 7 podniků.
Nejvýznamnějšími producenty jsou: Pars nova a.s., Nemocnice Šumperk spol. s r.o.,
SATEZA a.s. Šumperk (celkem 4 kotelny) a České dráhy a.s. – depo kolejových vozidel
Olomouc. Do kategorie REZZO 2 na území města spadají celkem 152 zdroje.
Významným zdrojem znečištění ovzduší je v Šumperku také doprava. Městem vede
silnice 1. třídy č. 11 (ulice Jesenická) s průjezdem cca 15 000 automobilů denně, dále
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zde prochází silnice 2. třídy (ulice Bratrušovská, Vítězná a Lidická) s intenzitou provozu
přes 10 000 automobilů denně (část Lidické ulice).
Přes výše uvedené údaje, které v rámci měst Olomouckého kraje patří mezi lepší
hodnoty, je nízká kvalita ovzduší nejzávažnějším problémem životního prostředí ve
městě.
Úroveň znečištění ovzduší lze dokladovat výsledky uváděnými ČHMÚ na nejbližších
stanicích AIM:
Imisní pozadí NO2
Rok:
Kraj:
Okres:
Látka:
Jednotka:
Hodinové LV :
Hodinové MT :
Hodinové TE :
Roční LV :
Roční MT :

2005
Olomoucký
Šumperk
NO2-oxid dusičitý
3
µg/m
200,0
50,0
18
40,0
10,0
Hodinové hodnoty
Denní hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Organizace:
50%
95% 50%
Staré č.
Typ m.p.
Max. 19 MV VoL
Max.
X1q X2q X3q X4q X
S
N
Kv
Kv
Kv
KMPL
Metoda
ISKO
98%
98%
Lokalita
Datum Datum VoM
Datum
C1q C2q C3q C4q XG SG dv
Kv
Kv
MDSTM
ČHMÚ
Manuální měřicí
77,5 36,9 15,5 17,2 16,0 16,4 22,5 18,0 10,88 356
1358
program
Dolní
GUAJA
10.11.
45,5 89 90 91 86 14,9 1,90
5
38671
Studénky

MSMUA
347222

MŠUM
1619
Šumperk
MÚ

Automatizovaný 198,5 141,0
měřicí program
CHLM
05.12. 07.02.

0 27,0 123,2

69,6 29,1 32,7

0 99,5 01.12.

83,2

89

19,2 55,8 34,2 19,38 332
71

83

89 29,4 1,75

20

Imisní pozadí PM10
Rok:
Kraj:
Okres:
Látka:
Jednotka:
Denní LV :
Denní MT :
Denní TE :
Roční LV :
Roční MT :
Organizace:
Staré č.
KMPL
ISKO
Lokalita
MDSTM
200075
MSMUA
347228

ČHMÚ
1358
Dolní
Studénky
MŠUM
1619
Šumperk
MÚ

2005
Olomoucký
Šumperk
PM10-Suspendované částice frakce PM10
3
µg/m
50,0
0,0
35
40,0
0,0
Hodinové hodnoty
Typ m.p.
Metoda

95% 50%
Max. 36 MV VoL
Kv
Kv
99.9% 98%
Datum
Datum Datum VoM
Kv
Kv
Manuální měřicí
186,0 65,0 71
program
GRV
11.02. 07.02. 71
Max.

Automatizovaný 194,0
měřicí program
RADIO
16.03.

Čtvrtletní hodnoty

Denní hodnoty

90,0 35,0 141,3

50%
X1q X2q X3q X4q X
S
N
Kv
98%
C1q C2q C3q C4q XG SG dv
Kv
27,0 44,3 25,0 26,4 42,6 34,5 22,81 361
89,0

87

91

73,6 104 35,7 58,7

184,0 110,0 11.02. 15.03. 104 97,8
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Roční
hodnoty

87

91

92 28,3 1,89

3

28,8 19,1 40,2 24,03 333
75

83

88 33,3 1,88 16
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Imisní pozadí benzenu
Rok:
Kraj:
Okres:
Látka:
Jednotka:
Roční LV :
Roční MT :

2005
Olomoucký
Olomouc
BZN-benzen
3
µg/m
5,0
5,000

Organizace:
Staré č.
KMPL
ISKO
Lokalita
MOLOA
40677

ČHMÚ
1075
Olomouc

Hodinové hodnoty
Typ m.p.
Metoda

95%
Kv
99.9%
Datum
Kv
11,8
5,0
Max.

Automatizovaný
měřicí program
GCH-FID

02.12.

9,9

Čtvrtletní
hodnoty

Denní hodnoty

Roční
hodnoty

50%
95% 50%
Max.
X1q X2q X3q X4q X S
N
Kv
Kv Kv
98%
98%
Datum
C1q C2q C3q C4q XG SG dv
Kv
Kv
1,0
8,5
4,5 1,2
0,7 3,5 1,7 1,52 291
6,7 01.12.

6,0

57

63

83

88 1,1 2,55 24

C.2.2. Voda
Katastr Šumperka náleží k povodí Desné, která je přítokem Moravy. Řeka Desná má ve
studovaném území dva významné přítoky: hydrologicky nejvýznamnější Temenec,
odvodňující západní část katastru, a Bratrušovský potok, odvodňující severní část
katastru. Pro oba toky jsou typické rozkolísané průtoky, způsobené jak nerovnoměrným
ročním rozložením srážek, tak sníženou retenční schopností povodí v důsledku změn
krajinné struktury vlivem lidské činnosti.
Znečištění vodních toků
Čistota vodních toků je sledována pouze na řece Desné (Povodí Moravy a.s., provoz
Šumperk), ostatní toky sledovány nejsou. K výraznému zkvalitnění čistoty vod došlo
v souvislosti s rekonstrukcí a dostavbou ČOV, provedené v letech 1998-1999.
Tab.: Jakost vody v Desné (profil Sudkov, 2002 – 2003)
ukazatel

jednotka

průměr

minimum

maximum

medián

imisní limity

třída jakosti

mg/l

2,7

1,4

9,1

2,3

6

II.

mg/l

10.0

6,3

27,8

8,8

35

I.

amoniakální
dusík

mg/l

0,66

0,16

1,74

0,43

0,5

III.

dusičnanový
dusík

mg/l

2,2

1,4

3,3

2

7

I.

celkový fosfor

mg/l

0,186

0,05

0,41

0,175

0,15

III.

biochemická
spotřeba
kyslíku BSK-5
biochemická
spotřeba
kyslíku
dichromanem

V těsném kontaktu se zájmovým územím protéká Bratruškovský potok, č.h.p. 4-10.01090, který pramení u Lužné ve výšce 595 m n.m. a ústí zprava do desné u Dolních
Studének v 299 m n.m. Plocha povodí je 31,9 km2, délka toku 12 km, průměrný průtok
u ústí je 0,24 m3.s-1
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V zájmovém území se nenachází žádná ochranná pásma vodních zdrojů, jak je patrné
z následujícího výřezu vodohospodářské mapy:
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Plocha zájmového území je situována na kótou stoleté vody Bratrušovského potoka.
Z projektantem předaných podkladů je zřejmé, že při větší jak pětileté vodě dojde
k vylití vody z koryta a průtoku údolím. Rozdíl výškové kóty při Q100 mezi současným a
návrhovým stavem by byl nepatrný i bez uplatnění navrhované retence. V řezu č.2 je při
kótě 309,42 průtok 14,447 m3/s a při kótě 309,45 je průtok 21,897 m3/s. Na výšku 1 mm
tedy připadá průtok 248,3 l/s. I bez navrhované retence by tak zvýšení hladiny po
novém stavu představovalo při stoleté vodě cca do 2,5 mm. Při dvacetileté vodě by se
jednalo o zvýšení o cca 5 mm. Je ovšem zřejmé, že k tomuto souběhu nikdy nedojde.
Průtok stoleté vody vznikne při menším dešti, avšak v celém povodí. Naopak maximální
odtok ze zastavěných a zpevněných ploch bude při přívalových deštích na malé ploše,
při tomto dešti nedojde k výraznému zvýšení průtoku korytem.
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Řez 2
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Z hlediska hydrogeologického se zájmové území nachází v hydrogeologickém rajonu 64
Krystalinikum sudetské soustavy, subrajonu 643 – 2 – povodí Horní Moravy.
Hydrogeologické prostředí podzemních vod je charakterizováno dle hydrogeologické
mapy ČR 14-41 jako průlinový kolektor fluviálních sedimentů se střední až vysokou
transmisivitou horninového prostředí.
Území leží v oblasti mělkých podzemních vod a představuje území se sezónním
doplňováním zásob. Největší vydatnost podzemních vod je v období květen až červen,
nejnižší v měsících září až listopad. Území leží v oblasti s průměrným
vodohospodářským potenciálem povrchových vod.
V rámci provedeného inženýrsko – geologického průzkumu byla podzemní voda
zastižena v režimu s napjatou hladinou v hloubkách 2,50 m až 5,50 m pod úrovní
stávajícího terénu, to je na úrovni 305,14 – 306,21 m n.m. Ustálená hladina podzemní
vody se nachází v hloubkách 1,6 m (SP-1) a až 4,60 m (SP-2), to je na úrovni 305,72 –
307,36 m n.m.
Voda je vázaná na horizonty písčito hlinitých štěrků. Jedná se o materiál, který lze
hodnotit jako relativně dobře propustný s tím, že propustnost se v rámci vrstvy mění
v závislosti na zastoupení hlinité a písčité složky. Málo propustné až nepropustné
nadloží je v zájmovém území tvořeno jíly s nízkou plasticitou s koeficientem filtrace
řádově n.10-8 m.s-1.
Hydrogeologická mapa zájmového území je patrná z následujícího mapového podkladu:
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C.2.3. Půda
Katastrální území Šumperka je řazeno do řepařské zemědělské oblasti. Reálný funkční
potenciál zemědělských půd je hodnocen jako průměrný až nízký. Zornění zemědělské
půdy je vyšší v katastrech Šumperka .
Zábor ZPF
V rámci předkládaného záměru bude dle předaných podkladů trvale odnímáno
zemědělské výrobě 54 937 m2, vše v BPEJ 55 800.
Pro charakteristiku půd v prostoru zájmového území je možno vycházet ze stanovených
bonitovaných půdně ekologických
jednotek (dále jen BPEJ), které jsou
charakterizovány klimatickým regionem, hlavní půdní jednotkou, sklonitostí a expozicí,
skeletovitostí a hloubkou půdy, jež specifikují hlavní půdní a klimatické podmínky
hodnoceného pozemku podle systému, stanoveného vyhláškou MZe ČR ze dne 15. 12.
1998. Obecně jsou kodifikovány takto:
a)
b)

c)
d)

klimatický region zahrnuje území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst a vývoj zemědělských plodin; je
vyjádřen první číslicí pětimístného číselného kódu
hlavní půdní jednotka je účelovým seskupením půdních forem příbuzných vlastností, jež jsou určovány genetickým půdním
typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, hloubkou půdy, stupněm hydromorfismu, popřípadě výraznou
sklonitostí nebo morfologií terénu a zúrodňovacím opatřením; je vyjádřena druhou a třetí číslicí číselného kódu,
sklonitost a expozice ke světovým stranám vystihuje utváření povrchu zemědělského pozemku; je vyjádřena čtvrtou číslicí
číselného kódu, která je výsledkem jejich kombinace,
skeletovitost, jíž se rozumí podíl obsahu štěrku a kamene v ornici k obsahu štěrku a kamene v spodině do 60 cm, a
hloubka půdy; je vyjádřena pátou číslicí číselného kódu, která je výsledkem jejich kombinace.

Z přehledu trvalých záborů uvedených v příslušné kapitole oznámení je patrné, že
uvedenými BPEJ v zájmovém území jsou BPEJ 5.47.12 a 5.67.01.
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Vysvětlivky k BPEJ:
1. číslice - příslušnost ke klimatickému regionu
5 – náleží do mírně teplé a mírně vlhké podoblasti s průměrnou roční teplotou 7 – 80 C a

se srážkami kolem 700 mm/rok.
2. a 3. číslice určuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce
58 – nivní půdy glejové na nivních uloženinách, středně těžké, vodní poměry místně

méně příznivé, při odvodnění příznivé
4. číslice stanovuje kombinace svažitosti a expozice ke světovým stranám
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

svažitost
0 - 3°, rovina
3 - 7°, mírný svah
3 - 7°, mírný svah
3 - 7°, mírný svah
7 -127°, střední svah
7 - 12°, střední svah
12 - 17°, výrazný svah
12 - 17°, výrazný svah
17 - 25° příkrý svah až sráz
17 - 25° příkrý svah až sráz

expozice
všesměrná
všesměrná
jih
sever
jih (JZ-JV)
sever (SZ-SV)
jih (JZ-JV)
sever (SZ-SV)
jih (JZ-JV)
sever (SZ-SV)

5. číslice vyjadřuje kombinaci hloubky a skeletovitosti půdního profilu
skeletovitost
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

žádná
žádná až slabá
slabá
střední
střední
slabá
střední
žádná až slabá
střední až silná
žádná až silná

hloubka

*)

hluboká
hluboká až středně hluboká
hluboká
hluboká
hluboká až středně hluboká
Mělká
Mělká
hluboká až středně hluboká
hluboká až mělká
hluboká až mělká

*) vyjadřuje hloubku části půdního profilu omezené buď pevnou horninou nebo silnou skeletovitostí

V rámci provedeného pedologického průzkumu bylo zjištěno, že na pozemcích není
žádná ornice, pozemky jsou pokryty navážkou. Případné minimální množství ornice
bude použito na parkové úpravy v okolí OC NIMIRU.
Zábor PUPFL
Záměr nevyžaduje dočasný ani trvalý zábor PUPFL. Stavba není realizovaná
v ochranném pásmu lesa.
C.2.4. Geofaktory životního prostředí
Z hlediska geomorfologického členění (Demek 1987) zájmová lokalita náleží k systému
Hercynskému, provincii Česká vysočina, subprovincii Krkonošsko-jesenická, oblasti
Jesenické, celku Mohelnická brázda.
Mohelnická brázda je úzká protáhlá sníženina protékaná řekou Moravou mezi
Zábřežskou vrchovinou na Z a Hanušovickou vrchovinou na V. Její rozloha činí 119
km2, střední výška 288,8m a stř. sklon 2o08´. Jedná se o tektonickou sníženinu směru
SSZ a JJV širokou 3-5 km a vyplněnou pliocénními a čtrvtohorními usazeninami. Osu
sníženiny tvoří široká údolní niva řeky Moravy dosahující mocnosti až 28 m. Západní
část sníženiny tvoří náplavové kužely Moravské Sázavy, Mírovky a Třebůvky,
akumulační říční terasy a mírné svahy na neogenních usazeninách kryté většinou
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sprašovými hlínami, případně sprašemi. Jedná se o 2. – 3. v.s. převládající pole a louky.
Nacházejí se zde jezera a tůňky antropogenního původu vzniklé odtěžením říčních
sedimentů. V geologické stavbě Šumperka převažují metamorfované horniny. Masív
Králického Sněžníku je tvořen Orlicko-kladským krystalinikem a ve východní části
staroměstským krystalinikem. Obě tyto geologické jednotky jsou tvořeny silně
metamorfovanými horninami starohorního stáří. Převládají ruly a svory, zastoupeny jsou
i amfibolity a serpentinit.
Horniny staroměstského krystalinika jsou na východě nasunuty na silesikum, které tvoří
geologický podklad Hrubého Jeseníku s podhůřím. Jádrem silesika jsou starohorní
klenby desenská a keprnická, tvořené rulami, svory a erlány. Na několika místech
v silesiku vystupují menší žulové masivy u Šumperka, Vernířovic, Oskavy, Hanušovic.
Jižní část okresu v okolí Mohelnice je tvořena spodnokarbonskými sedimenty
drahanského kulmu. Jedná se hlavně o břidlice, slepence a droby. Propadlinu
Mohelnické brázdy a Šumperskou kotlinu po Nový Malín vyplňují třetihorní sedimenty.
Projevy větrné eroze jsou na zemědělských pozemcích úměrné expozičním podmínkám.
Vodní eroze se na pozemcích výrazněji neuplatňuje.
V rámci provedeného inženýrsko-geologického průzkumu na lokalitě je dokladováno, že
do hloubek 0,30 m jsou na většině plochy zájmového území zaznamenány hlína, písek,
cihly, asfalt, stavební odpad apod.
Podle klasifikace území České republiky na povodí moří (úmoří) a jednotlivých vodních
toků (zavedené v roce 1965 viz publikace ČHMÚ Hydrologické poměry ČSSR) a
uváděné rovněž v Základní vodohospodářské mapě ČR v měřítku 1: 50 000 spadá
převážná většina zájmového území hlavního povodí s hydrologickým pořadím 4-10-01
(Morava po Moravskou Sázavu).
Šumpersko má charakteristické rysy pramenné oblasti. Území okresu náleží do povodí
řeky Moravy, která jím protéká od 16. km pod pramenem v délce 68 km. Morava je
největším vodním tokem Olomouckého kraje i celé Moravy. Pramení na jihozápadním
svahu Králického Sněžníku ve výšce 1380 m n.m. Dalším významným tokem
v zájmovém území je levostranný přítok Moravy řeka Desná. Desná vzniká v koutech
nad Desnou, soutokem delší a vodnatější Divoké Desné, která pramení pod
Kamzičníkem ve výšce 1310 m n.m. a Hučivé Desné pramenící v 1325 m n.m. na
jižním svahu Jelení stráně. Až po soutok Desné u Postřelmova má Morava bystřinný
charakter s velkým spádem a s převládající erozní činností.
V okrese leží několik menších vodních nádrží. K větším patří přečerpávací vodní
elektrárna Dlouhé Stráně na Divoké Desné, vodní dílo Nemilka se zatopenou plochou
20,70 ha a celkovým objemem 1499 m3 ležící západně od Zábřehu na Moravě a vodní
nádrž Krásné na Hraběšickém potoce východně od Šumperka. Dále Žádlovická retenční
nádrž na Podhrádku a závlahové nádrže u Nového Malína a Hrabišína. K rekreačnímu a
rybářskému využití slouží drobné nádrže (Krásné u Šumperka, Dolní Bušínov, Jedlí) a
menší rybníky (např. Benátky, U lípy, Velký a Třecí v Šumperku, Křemačovský u
Křemačova, Doubravický u Doubravic, Polický u Police).
Problematika radonového rizika
Klasifikace základových půd z hlediska radonového rizika.
Kategorie radonového
rizika
1. nízké
2. střední
3. vysoké

-3

Objemová aktivita radonu ( kBq . m ) při propustnosti podloží
nízké
střední
vysoké
<30
<20
<10
30-100
20-70
10-30
>100
>70
>30
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Z protokolu o stanovení radonového indexu pozemku vyplývá, že vzhledem k výši
naměřených hodnot objemové aktivity Rn ve zkoumaném prostoru a charakteru
sledovaného podloží daného území vykazuje pozemek střední radonový index, kdy při
realizaci stavby jsou nutná technická opatření proti vnikání radonu z podloží do objektu.
Provedeným inženýrsko-geologickým průzkumem byly v části zájmového území
potvrzeny navážky ve formě hlíny, písku, cihel, asfaltu a stavebního odpadu. V tomto
smyslu je formulováno odpovídající doporučení vyplývající z tohoto zjištění.

C.2.5. Fauna a flora
Úvodem této části Oznámení je možno konstatovat, že významnější ovlivnění
posuzovaným záměrem nelze předpokládat mimo vlastní zájmové území výstavby na
ruderalizovaných sekundárních bylinotravních ladech, s výjimkou možného zásahu do
nivní části podél toku v jižní části zájmového území. Na základě vyhodnocení vlivů na
úrovni oznámení nelze ani pro zprostředkované vlivy předpokládat zvýšenou míru
nepříznivosti či významnosti vlivu mimo zájmové území výstavby.
V dalším textu jsou proto uvedeny jen základní charakteristiky
záměru ve vazbě na prostorové vazby posuzovaného záměru.

zájmového území

Vlastní terénní šetření pro vypracování oznámení bylo provedeno na přelomu června a
července 2006, tedy v počátku letního aspektu. Charakter řešeného území lze doložit
následujícími snímky:

Pohled do SZ části staveniště od skladového areálu

Charakter pravobřežní části nivy

Převládající charakter staveniště

Detail ruderálních porostů na staveništi
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Charakter toku Bratrušovského potoka

Detail průtočného profilu toku

Levobřežní zorněná niva

Potok nad mostkem

Biogeografické členění
Podle Culka (1995 ed.) zájmové území patří do Šumperského bioregionu (1.53), do jeho
jižní přechodné nereprezentativní části směrem k Litovelskému bioregionu (č. 1.12).
Lokalita leží v mezofytiku, ve fytogeografickém okrese 73 Hanušovická vrchovina.
Potenciálně přirozenou vegetací podle Neuhäuslové (Neuhäuslová et al. 1998) jsou
acidofilní bučiny (Luzulo-Fagetum), podél toků pak nivní vegetace (Arunco sylvestrisAlnetum glutinosae), zájmové území leží na rozhraní těchto jednotek.
Prvky dřevin rostoucích mimo les

Zájmové území není prosté mimolesních porostů dřevin, jde vesměs o skupiny
náletových pionýrských dřevin na neudržovaných ruderálních plochách:
ü Poblíž silnice I/11 v SZ okraji zájmového území je skupinový porost tvořený nálety topolu
(Populus x canadensis), vrby jívy (Salix caprea), břízy (Betula pendula), olše (Alnus
glutinosa), jasanu (Fraxinus excelsior)
ü Po ploše jsou mladší jedinci některých výše uvedených druhů pionýrských dřevin – zejména
jíva, bříza, nálety topolů, místy i osika (Populus tremula), místně keře bezu černého
(Sambucus nigra)

Podél Bratrušovského potoka je kompaktní doprovod topolu s podrostem olše, příměsí
vrby křehké, javoru klenu a bezu černého. Poněkud bohatší druhové složení se nachází
JZ od zájmového území po toku, kde lze dokládat i fragmenty měkkých vrbotopolových
luhů (pod areálem Siemens).
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Flora

Určujícím typem stanoviště, které vytváří hlavní zájmovou plochu, jsou ruderální lada
s poměrně bohatou ruderální vysokobylinnou vegetací a náletovými dřevinami. Na
lokalitě bylo zjištěno celkem 95 druhů cévnatých rostlin včetně dřevin:
Seznam nalezených druhů rostlin
Vysvětlivky ke značkám za českým jménem druhu
"+" - druh cizího původu, zavlečený nebo zplanělý
"++" - druh vysazovaný, výjimečně zplaňující
(+) - druh domácí, často vysazovaný či vysévaný
druhy domácí jsou bez výše uvedených značek
[C4a] druh obsažený v Červeném seznamu květeny ČR v kategorii "druh vyžadující pozornost" - méně ohrožené

Aegopodium podagraria L. - bršlice kozí noha
Agrostis capillaris L. - psineček tenký
Agrostis stolonifera L. s.l. - psineček výběžkatý
Achillea millefolium L. agg. - řebříček obecný
Alliaria petiolata (MB.)Cavara & Grande - česnáček lékařský
Alnus glutinosa (L.)Gaertn. - olše lepkavá (+)
Alopecurus pratensis L. - psárka luční (+)
Angelica sylvestris L. - děhel lesní : 4
Anthriscus sylvestris (L.)Hoffm. - kerblík lesní
Arabis glabra (L.)Bernh. - huseník lysý : 2
Arctium tomentosum Mill. - lopuch plstnatý
Armoracia rusticana G.,M.& Sch. - křen selský
Arrhenatherum elatius (L.)J.& K.Presl - ovsík vyvýšený
Artemisia vulgaris L. - pelyněk černobýl
Aster novi-belgii L. agg. - hvězdnice novobelgická +
Ballota nigra L. - měrnice černá
Barbarea vulgaris R.Br. s.l. - barborka obecná
Betula pendula Roth - bříza bělokorá
Calamagrostis epigeios (L.)Roth - třtina křovištní
Calystegia sepium (L.)R.Br. - opletník plotní
Campanula patula L. - zvonek rozkladitý
Capsella bursa-pastoris (L.)Med. - kokoška pastuší tobolka
Carduus acanthoides L. - bodlák obecný
Centaurea jacea L. agg. - chrpa luční
Cirsium arvense (L.)Scop. - pcháč rolní
Cirsium vulgare (Savi)Ten. - pcháč obecný
Convolvulus arvensis L. - svlačec rolní
Conyza canadensis (L.)Cronq. - turanka kanadská
Crepis biennis L. - škarda dvouletá
Dactylis glomerata L. - srha laločnatá (+)
Daucus carota L. - mrkev obecná
Echium vulgare L. - hadinec obecný
Epilobium angustifolium L. - vrbovka úzkolistá
Equisetum arvense L. - přeslička rolní
Erigeron acris L. s.l. - turan ostrý
Erigeron annuus (L.)Pers.agg. - turan (hvězdník) roční
Erysimum cheiranthoides L. - trýzel cheirovitý
Fallopia dumetorum (L.)Holub - opletka křovištní
Festuca rubra L. agg. - kostřava červená
Fraxinus excelsior L. - jasan ztepilý
Galeopsis tetrahit L. - konopice polní
Galium aparine L. - svízel přítula
Geum urbanum L. - kuklík městský
Heracleum sphondylium L. - bolševník obecný
Hypericum perforatum L. - třezalka tečkovaná
Chaerophyllum aromaticum L. - krabilice zápašná
Chelidonium majus L. - vlaštovičník větší
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Chenopodium album L. - merlík bílý
Impatiens parviflora DC. - netýkavka malokvětá
Lactuca serriola L. - locika kompasová
Leontodon hispidus L. s.l. - pampeliška srstnatá
Leucanthemum vulgare Lamk. agg. - kopretina luční
Linaria vulgaris Mill. - lnice květel
Lolium perenne L. - jílek vytrvalý
Lotus corniculatus L. - štírovník růžkatý
Lycopus europaeus L. - karbinec evropský
Matricaria discoidea DC. - heřmánek terčovitý
Matricaria maritima L. ssp.inodora (L.)Soó - heřmánkovec přímořský
Medicago lupulina L. s.l. - tolice dětelová
Medicago sativa L. - tolice setá +
Melilotus albus Med. - komonice bílá
Oenothera biennis L. agg. - pupalka dvouletá +
Pastinaca sativa L. - pastinák setý
Phalaris arundinacea L. - chrastice rákosovitá
Plantago lanceolata L. - jitrocel kopinatý
Plantago major L. - jitrocel větší
Poa annua L. - lipnice roční
Poa compressa L. - lipnice smáčknutá
Populus nigra L. agg. - topol černý (+)
Populus x canadensis Moench (=P.deltoides x nigra) - topol kanadský +
Populus tremula L. - topol osika
Potentilla anserina L. - mochna husí
Ranunculus repens L. - pryskyřník plazivý
Rumex crispus L. - šťovík kadeřavý
Rumex obtusifolius L. - šťovík tupolistý
Salix caprea L. - vrba jíva
Salix fragilis L. - vrba křehká (+)
Sambucus nigra L. - bez černý
Securigera varia (L.)Lassen - čičorka pestrá
Sisymbrium loeselii L. - hulevník Loeselův +
Solidago canadensis L. - celík kanadský
Sonchus oleraceus L. - mléč zelinný
Tanacetum vulgare L. - vratič obecný
Taraxacum sect.Ruderalia Kirschner,H.Ollgaard et Štěpánek - smetanka lékařská
Tragopogon orientalis L. - kozí brada východní
Trifolium arvense L. - jetel rolní
Trifolium pratense L. - jetel luční
Trifolium repens L. - jetel plazivý (+)
Tussilago farfara L. - podběl léčivý
Urtica dioica L. - kopřiva dvoudomá
Verbascum thapsus L. - divizna malokvětá
Verbascum thapsus L.
Vicia cracca L. - vikev ptačí
Vicia tetrasperma (L.)Schreber - vikev čtyřsemenná
Viola arvensis Murray - violka rolní

Nebyl zjištěn žádný druh rostliny zvláště chráněný podle vyhlášky Ministerstva životního
prostředí České republiky č.395/1992 Sb. ani žádný druh obsažený v Červeném
seznamu cévnatých rostlin České republiky.
Fauna

Z hlediska výskytu fauny lze vymezit jako základní stanoviště vysokostébelná ruderální
lada
Pokud byly zjištěny zvláště chráněné druhy, jsou podtrženy a je uvedena kategorie
ochrany podle vyhl. č. 395/1992 Sb. (§§§ kriticky ohrožené druhy, §§ - silně ohrožené
druhy, § - ohrožené druhy). Konkrétní výstupy:
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Savci: hraboš polní (Microtus arvalis), zajíc polní (Lepus europaeus), krtek obecný (Talpa europaea)
Ptáci: bažant obecný (Phasianus colchicus), holub hřivnáč (Columba palumbus), h. domácí (Columba
livia f. domestica), hrdlička zahradní (S. decaocto), konipas bílý (Motacilla alba), rehek domácí
Phoenicurus ochruros), kos černý (Turdus merula), drozd kvíčala (Turdus pilaris), pěnice hnědokřídlá
(Sylvia communis), rorýs obecný (Apus apus - §) – přelety, stehlík obecný (Carduelis carduelis), strnad
obecný (Emberiza citrinella), špaček obecný (Sturnus vulgaris); u potoka dále konipas horský (Motacilla
cinerea) - u potoka, pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), budníček menší (Phylloscopus collybita),
červenka obecná (Erithacus rubecula), střízlík obecný (Troglodytes troglodytes), pěnkava obecná
(Fringilla colelebs), sýkora koňadra (Parus major).
Plazi: zástupci nezjištěni
Obojživelníci: zástupci nezjištěni
Hmyz:
Brouci - ze střevlíkovitých střevlík zrnitý (Carabus granulatus), dále střevlíčci Pterostichus vulgaris,
Poecilus cupreus, P. coreuleus, Agonum dorsale, A. assimile, šídlatec Bembidion lampros, kvapníci
Harpalus pubescens, H. affinis, Amara aenea; z mrchožroutovitých mrchožrouti Aclypea opaca,
Phosphuga atrata; z listorohých čeledí zlatohlávek zlatý (Cetonia aurata); z kovaříků kovaříci Agriotes
obscurus, Agriotes lineatus, Agriotes ustulatus, Athous vittatus; z krasců krasci Trachys minuta, Agrilus
viridis; z tesaříků tesařík černošpičký (Strangalia melanura), kozlíček osikový (Saperda populnea),
kozlíček Agapanthia villosoviridescens; z páteříčků páteříček černavý (Cantharis nigricans), p. obecný (C.
rustica), p. sněhový (C. fusca), p. žlutý (Rhagonycha fulva), bradavičník Malachius bipustulatus; z
mandelinek mandelinka třezalková (Chrysolina violacea), m. topolová (Melasoma populi), m. bramborová
(Leptinotarsa decemlineata), mandelinky rodu Phaedon, vrbaři rodu Clytra), dřepčíci rodů Phyllotreta a
Chalcoides, kohoutci rodu Lema, bázlivec černý (Galeruca tanaceti), na olších b. olšový (Alegastica alni);
z nosatců nosatčík Apion frumentarium a další druhy rodu Apion), diviznáčci rodu Cionus, listohlodi rodu
Phyllobius, listopasi rodu Sitona; z dalších skupin rušník krtičníkový (Anthrenus scrophulariae), kožojed
skvrnitý (Attagenus pellio), slunéčko dvoutečné (Adalia bipunctata), s. sedmitečné (C. septempunctata),
blýskáčci rodu Meligethes aj.
Motýli – z bělásků bělásek hrachorový (Leptidea sinapis), b. řepkový (Pieris napi), b. zelný (Pieris
brassicae), žluťásek řešetlákový (Gonepteryx rhamni), ž. čičorečkový (Colias hyale); z babočkovitých
babočka admirál (Vanessa atalanta), b. bodláková (Vanessa cardui), b. kopřivová (Vanessa urticae), b.
osiková (Nymphalis antiopa), b. paví oko (N. io), b. síťkovaná (Araschnia levana); z okáčů okáč bojínkový
(Melanargia galathea), o. luční (Maniola jurtina), o. poháňový (Coenonympha pampilus), o zední (Pararge
aegeria); z modráskovitých modrásek jehlicový (Polyommatus icarus); z můr můra gamma (Plusia
gamma), , kukléřky rodu Cucullia, osenice polní (Scottia segetum); z píďalek skvrnopásník lískový
(Lomaspilis marginata), kropenatec jetelový (Chiasmia clathrata); z dalších skupin adéla zelená (Adela
viridella), pestrobarvec petrklíčový (Haemaris lucina), soumračník čárečkový (Thymelicus lineola), s.
rezavý (Ochlodes venatus), travaříci rodu Crambus aj.
Blanokřídlí – místy na květech čmelák Bombus agrorum-§, čmelák zemní (Bombus terrestris-§),
mravenci Lasius fuliginosus, L. niger, L. flavus, mravenci rodu Myrmica, sršeň obecná (Vespa crabro),
vosy rodu Vespula, včela medonosná (Apis mellifera), vosíci rodu Polistes, pilatky rodů Rhogogaster a
Tenthredo.
Dvoukřídlí – pestřenka hrušňová (Lasiopticus pyrastri), pestřenky rodů Eristalis a Helophilus, bzikavky
rodů Haematopota a Chrysops, bzučivky rodů Lucillia a Calliphora, kuklice rodu Echinomyia, masařky
rodu Sarcophaga, muchničky rodu Simulium, ovádi rodu Tabanus, tiplice rodu Tipula,
Ploštice - kněžice páskovaná (Graphosoma lineatum), dále kněžice rodů Pentatoma a Palomena,
vroubenka smrdutá (Coreus marginatus), blíže neurčení zástupci čeledi Myridae) aj.
Rovnokřídlí – kobylka cvrčivá (Tettigonia cantans), sarančata rodu Chortippus
Škvoři – pod materiály zástupci rodu Forficula
Vážky – šidélko páskované (Coenagrion puella).
Jiní bezobratlí: z plžů hlemýžď zahradní (Helix pomatia), páskovky rodu Cepaea, plzáci rodu Arion, u
potoka místy jantarky rodu Succinea; z pavouků slíďáci rodu Pardosa, křižáci rodu Araneus, běžníci rodu
Misumena, z dalších skupin stonožky rodu Lithobius, zemnivky rodu Clinopodes, stínky rodu Oniscus

Zájmové území není příhodné pro výskyt reprezentativních nebo unikátních populací
zvláště chráněných nebo regionálně významných druhů živočichů, výskyty čmeláků lze
pokládat za rozptýlené ve vztahu k potravní nabídce květů, i když s ohledem na
charakter lokality nelze místně vyloučit zakládání hnízd. U rorýse jde o potravní zálet při
lovu aeroplanktonu.
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Zvláště chráněná území

Záměr nezasahuje žádné zvláště chráněné území přírody ve smyslu kategorií dle § 14
zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění. Záměr se nenachází v žádném zvláště
chráněném území ve smyslu ochrany památek, případně chráněném území podle
horního zákona.
Území přírodních parků

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena.
Významné krajinné prvky

Vlastní vodní tok a niva toku (i v částečně upraveném stavu) jsou významným
krajinným prvkem „ze zákona“ (§ 3 písm., b/ zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění). Jde
o technicky částečně upravenou vodoteč (směrové úpravy), s nevyrovnanými průtoky,
na charakteru toku se projevily i stavební úpravy v okolí při řešení sousedních areálů a
zejména je na charakteru toku podepsán průchod zastavěnou částí města severně od
silnice I/11. Tok může být i pod vlivem komunálních vod z intravilánu města.
Niva toku je výrazně odpřírodněna, poněvadž levobřežně se nachází celky orné půdy
k železniční trati, pravobřežní část je silně ruderalizovány s pozměněnou druhovou
skladbou, lze vysledovat eutrofnější charakter části nivy přiléhající k toku. Severně se
v zájmovém území pak nacházejí antropogenní navážky s ekosystémy ruderálních a
ruderalizovaných lad.
Evropsky významné lokality a ptačí oblasti

Zájmové území záměru není ani v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve
smyslu § 45 a – c zák. č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu
těchto lokalit ve smyslu příloh NV č. 132/2005 Sb. Zájmové území záměru není
v kontaktu ani v kolizi s žádnou z ptačích oblastí na území ČR podle § 45e tohoto
zákona ve smyslu některého z vydaných Nařízení vlády ČR k vymezení konkrétních
ptačích oblastí na území České republiky. Tato skutečnost vyplývá ze stanoviska
Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, které je
doloženo v příloze 1 předkládaného oznámení.
Zvláště chráněná území

Nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena, a to ani prostorově, ani kontaktně, ani
zprostředkovaně.

C.2.6. Územní systém ekologické stability a krajinný ráz
Územní systém ekologické stability

ÚSES představuje účelové propojení ekologicky stabilních částí krajiny do funkčního
celku, s cílem zachování biodiverzity přírodních ekosystémů a stabilizačního působení
na okolní, antropicky narušenou krajinu. Je tedy jednak předpokladem záchrany
genofondu rostlin, živočichů i celých geobiocenóz přirozeně se vyskytujících v širším
okolí sledovaného území a jednak nezbytným východiskem pro ozdravení krajinného
prostředí a uchování všech jeho užitečných funkcí.
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, územní systém ekologické stability
definuje jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě
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blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Vymezení a hodnocení ÚSES
patří podle tohoto zákona mezi základní povinnosti při obecné ochraně přírody. Ochrana
systému ekologické stability je povinností všech vlastníků a nájemců pozemků tvořících
jeho základ, jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci
pozemků, obce i stát.
Z hlediska územního plánování představují ÚSES jeden z limitů využití území (§2
stavebního zákona), který je třeba při řešení územního plánu respektovat jako jeden z
„předpokladů zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních
hodnot v území“.
Celková ekologická stabilita území je hodnocena jako nadprůměrná díky členitosti
krajiny. Přímo v Šumperku je jako nadregionální biokoridor vytipováno údolí Desné,
jedná se o 3 km široký pás po obou březích řeky, zasahující téměř polovinu města.
Jedná se o území jihovýchodní části města. Severovýchodně od zastavěného území
města Šumperka v k.ú. Vykýřovice Rapotín se nacházejí biocentra. Další se nachází JZ
od Šumperka v k.ú. Bludov. Směrem jihozápadním ve vzdálenosti cc 3 km od města se
táhne regionální biokoridor.
V rámci kosterních prvků ekologické stability je možno konstatovat, že pro vyšší než
místní úrovně jsou skladebné prvky ÚSES většinově vázány na prostory nivy Desné a
lesní porosty v okolí města. Většinově jde o normální až mokré hydrické řady, v rámci
trofických řad o stupně mezotrofní až eutrofní, obohacené dusíkem.
Podklady ohledně ÚSES města Šumperk jsou nejnověji shrnuty v rámci ÚPD města.
Žádné lokální biocentrum na vlastní zájmové území výstavby nezasahuje.
Návrh lokálního ÚSES vymezuje v katastrálním území města 6 biocenter a navrhuje 2
nová biocentra (v prostoru městského lesa v prostoru Chocholíku a Háje).
Krajinný ráz

Krajinný ráz je definován v ust. § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
- jako zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je
chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného
rázu, zejména umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem
na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních
dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.
S ochranou krajinného rázu úzce souvisí i ochrana významných krajinných prvků, které
jsou cit. zákonem definovány jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná
část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability.
Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní
nivy. Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením, využívají
se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení
jejich ekologicko-stabilizační funkce (ust. § 3 písm. b/ a §4 odst. 2 zákona č.
114/1992 Sb.).
Přírodní hodnota krajinného rázu je dána kvalitativními parametry zastoupených

ekosystémů, vysokou četností jednotlivých typů ekosystémů (vysoká biologická
rozmanitost), harmonickým charakterem interakcí mezi ekosystémy a výraznými
přírodními dominantami krajiny. Zájmové území má sníženou přírodní hodnotou, která je
patrná z celkového charakteru plochy pro uvažovanou výstavbu.
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Kulturní a historická dominanta krajiny je zpravidla stavební objekt, hmotově vynikající

nad terénem i okolní zástavbou a esteticky pozitivně působící svým vzhledem.
Pro krajinný ráz širšího zájmového území je příznačná silně urbanizovaná struktura
městského organismu, takže není podle standardních metodik podstata krajinného rázu
pro daný případ uchopitelná. Pro řešení záměru je tudíž rozhodující okolností, že je
navrhován právě do výrazně urbanizovaného širšího území, s převládajícím
pozměněným rázem ve vazbě na okolní sídelní zástavbu včetně dopravních staveb,
zejména pak areály komerčního nebo skladového charakteru.
Poněvadž jde o výstavbu v poměrně uzavřené enklávě mezi porostem toku a silnicí I/11
uvnitř zastavěného území, plocha je tak pohledově skryta při pohledech od jihu od
železniční trati přes širší území zorněné nivy, není provedeno detailní vyhodnocení
parametrů krajinného rázu, který z pohledu místa krajinného rázu je nutno pokládat za
narušený až silně narušený. Výjimkou z tohoto obecného konstatování je okolnost, že
Bratrušovský potok s doprovodným porostem představuje významný znak přírodní
charakteristiky krajinného rázu místa a je určující pohledovou kulisou jak pro vlastní
zájmové území, tak oddělujícím prvkem při pohledech od trati přes zorněnou nivu, jinak
jde o antropogenně silně pozměněný krajinný prostor.
V zájmovém území se nenachází žádné hodnotné kulturní a historické dominanty
krajiny.

C.2.7. Krajina, způsob jejího využívání
Charakter městské čtvrti

Způsob využití okolní krajiny je rozmanitý s převažující funkcí dopravní a podnikatelské.
Pozemky pro výstavbu se nacházejí na okraji města Šumperk. Vlastní staveniště je
volné, bez stávající zástavby a je tvořeno po celé ploše stávající nevyužitou plochou.
Zájmové území se nachází v jihozápadní části města Šumperka. Jedná se o prostor
nezastavěný, přehledný, rovinatý, vymezený silnicí první třídy I/11 a Bratrušovským
potokem.Využití pozemků je v souladu s územním plánem.
Šumperk vznikl v průběhu 3. století na zeměpanském území s největší
pravděpodobností v souvislosti s těžbou drahých kovů. Město bylo prakticky stále
v zástavě nejpřednějších českých a moravských šlechtických rodů. Přes velké zadlužení
a několikeré katastrofy, které Šumperk postihly (morové epidemie v letech 1571-1572 a
1585), znamenala druhá polovina 16. století a počátek 17. století pro město jeden
z vrcholů rozkvětu a prosperity. Ve městě a předměstí bylo kolem 250 domů a si 2000
obyvatel.
Průmyslová revoluce znamenala velký nárůst obyvatelstva. Jestliže v roce 1790
vykazoval Šumperk 3.344 obyvatel, pak se toto číslo do roku 1869 zvýšilo na 7. 285
v roce 1900 již na 11.636 obyvatel. Pozoruhodný rozvoj města se projevil i ve výstavbě.
Na přelomu 19. a 20. století vznikla řada honosných veřejných budov a soukromých
rezidencí, které projektovali přední architekti monarchie. Pro svou výstavnost byl
Šumperk nazýván malou „Vídní“.
Meziválečný vývoj města zaznamenal vznik několika nových výrobních odvětví. V roce
1937 bylo ve městě na 50 výrobních podniků, stovky obchodů a živností. Větší rozvoj
města však utlumila hospodářská krize, takže konjunktura konce 19. století se
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nedostavila. Dokládá to i údaj o počtu obyvatel, který se od roku 1910, kdy zde žilo
13 329 lidí, zvýšil do roku 1939 na 15 611 obyvatel.
Výrazně německý charakter města se změnil po druhé světové válce, kdy došlo
k odsunu většiny jeho obyvatel. Příchod nových osídlenců znamenal krátkou stagnaci
města.
Území města Šumperka leží v severozápadní části Moravy, v Olomouckém kraji. Město
je označováno za bránu do Jeseníků. Nejvyšší nadmořskou výšku dosahují městské
skály (689m), nejnižší bod (298m n.m.) leží v místě, kde území opouští řeka Desná.
Do konce roku 2002 byl Šumperk sídlem okresního úřadu, po zrušení okresních úřadů a
reformě veřejné správy je od roku 2003 Šumperk obcí s rozšířenou působností , jejíž
správní obvod zahrnuje 35 obcí , a obcí s pověřeným obecním úřadem pro 27 obcí.
Město má pouze jednu místní část Šumperk a tři katastrální území – Horní Temenice,
Dolní Temenice a Šumperk.
Ochranná pásma

V nejbližším zájmovém území se nenacházejí ochranná pásma vodních zdrojů, záměr
není realizován v ochranném pásmu lesa.
Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství

Na uvažované lokalitě se nenachází žádné skupiny a druhy nerostných surovin, nejsou
zde žádné dobývací prostory ani ložiska vedená v Bilanci zásob ložisek nerostných
surovin nebo mimo tuto Bilanci.
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Architektonické a jiné historické památky

V dotčené lokalitě se mohou vyskytovat archeologická naleziště. V případě zjištění
výskytu archeologických památek bude nezbytné umožnit záchranný archeologický
výzkum (zpracování dokumentace).
Jiné charakteristiky životního prostředí

S ohledem na druh a umístění stavby nejsou specifikovány.
Vztah k územně plánovací dokumentaci

Stavba není v rozporu s územním plánem
předkládaného oznámení).

65

města

Šumperk

(viz

příloha

č.1

OBCHODNÍ CENTRUM NIMIRU ŠUMPERK
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU
NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a
životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky
Výstavba

Výstavba – znečištění ovzduší
Rozsah zemních lze označit za významný i když lokalita je situovaná mimo souvislou
obytnou zástavbu. Etapa výstavby může představovat částečné narušení faktorů
pohody. Případnou sekundární prašnost lze technicky eliminovat. Pro minimalizaci
negativních vlivů jsou formulována následující doporučení:
• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu
zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti
budou minimalizovány
• celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost
narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu
• zemní práce provádět vždy v rozsahu nezbytně nutném; dodavatel stavby bude v případě
nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru staveniště, deponií
zemin a stavebních komunikací; minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a
ostatních potenciálních zdrojů prašnosti

Z hlediska etapy výstavby ve vztahu k nejbližším trvale obydleným objektům a při
respektování výše uvedených doporučení lze záměr považovat za realizovatelný.
Výstavba – hluk
Vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu v etapě výstavby nebude vzhledem
k charakteru lokality a vzdálenosti od obytné zástavby představovat významnější
narušování faktoru pohody.
Provoz
Imisní zátěž

Vzhledem k charakteru záměru představuje posuzovaný záměr nové bodové, plošné a
lineární zdroje znečišťování ovzduší. Je vyhodnocen příspěvek předkládaného záměru.
Výsledné příspěvky k imisní zátěži související se spalováním zemního plynu a
s emisemi z dopravy lze u nejbližších objektů obytné zástavby označit za malé a málo
významné.
Hluková zátěž

Zpracovatel akustické studie, firma ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na
program HLUK+, verze 7.57 profi na základě registrační karty z ledna 2000.
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Posuzovaný záměr bude představovat provoz nových stacionárních, liniových a
plošných zdrojů hluku. Pro posouzení velikosti a významnosti vlivů na akustickou situaci
v území byla vypracována akustická studie vyhodnocující provoz stacionárních zdrojů
hluku ve vztahu k nejbližší obytné zástavbě. Vzhledem k umístění záměru zcela mimo
kontakt s obytnou zástavbou podél nejbližšího úseku komunikace Jesenická je ve
vztahu k dopravě provedeno porovnání změn akustické situace podél komunikace
porovnáním změn v rozložení izofonového pole.
Řešené varianty

Výpočet akustické zátěže hodnotící provoz posuzovaného záměru byl řešen
v následujících variantách a vychází ze vstupních podkladů, které byly zadány
objednatelem a upraveny pro využití výpočtovým programem HLUK+, verze 7.57 pro
etapu provozu:
Ø VARIANTA 1 – posouzení stacionárních zdrojů hluku z provozu OC NIMIRU
Šumperk
Tato varianta vyhodnocuje akustickou situaci u modelově zvolených výpočtových
bodů související se zdroji hluku uvažovanými v rámci OC NIMIRU Šumperk
Ø VARIANTA 2 – akustická zátěž podél nejbližšího úseku Jesenické – bez
realizace záměru
Tato varianta
vyhodnocuje stávající izofonová pole podél nejbližšího úseku
Jesenické ve vztahu k OC NIMIRU Šumperk
Ø VARIANTA 3 – akustická zátěž podél nejbližšího úseku Jesenické – s realizací
záměru
Tato varianta vyhodnocuje výhledová izofonová pole podél nejbližšího úseku
Jesenické ve vztahu k OC NIMIRU Šumperk
Výpočtové body pro variantu 1
V rámci vyhodnocení akustické situace v území bylo řešeno v 1 výpočtové oblasti pro
celkem 2 modelově zvolené výpočtové body, které jsou dokladovány následujícím
podkladem a fotodokumentací:
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VB 1

VB 2, za PHC OC Hypernova

PHC OCVB
Hypernova
1

záměr

Fotodokumentace výpočtových bodů:

VB 1

VB 2 (za PHC OC Hypernova)

Vstupní údaje pro výpočet
Ve výpočtu akustické situace pro stávající a výhledový stav jsou zohledněny údaje o
stacionárních, liniových a plošných zdrojích hluku:
VARIANTA 1 – posouzení stacionárních zdrojů hluku z provozu OC NIMIRU
Šumperk
Tato varianta vyhodnocuje akustickou situaci u modelově zvolených výpočtových bodů
související s bodovými zdroji hluku uvažovanými na objektech v rámci OC NIMIRU
Šumperk:
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SO 01
Vzduchotechnické zařízení bude objektu bude zajišťovat vytápění, větrání prodejní
plochy, větrání zázemí prodejny a sociálních zařízení.VZT je zdrojem hluku v těchto
parametrech :
ü zdroj č.1 ve výpisu programu HLUK+: komín kotelny – 50 dB ve 2 m od zdroje, provoz v noci: ano,
výška zdroje 12 m
ü zdroj č.2 ve výpisu programu HLUK+: komín kotelny – 50 dB ve 2 m od zdroje, provoz v noci: ano,
výška zdroje 12 m
ü zdroje č.3 - 10 ve výpisu programu HLUK+: sání VZT jednotek na fasádě 8 ks 66 dB - 2 m od zdroje,
provoz v noci: n,e výška zdroje 10 m
ü zdroj č. 11 ve výpisu programu HLUK+: axiální ventilátor - 68 dB - 2 m od zdroje, provoz v noci: ne,
výška zdroje 12 m
ü zdroj č. 12 ve výpisu programu HLUK+: axiální ventilátor - 50 dB - 2 m od zdroje, provoz v noci: ano,
výška zdroje 12 m
ü zdroj č. 13 ve výpisu programu HLUK+: zásobování objektu, 80 dB 2 m od zdroje, provoz v noci: ne,
výška zdroje 1,5 m

SO 02
ü Projekt vzduchotechniky řeší klimatizaci, nucené větrání a odvod tepla z vnitřních prostorů objektu
s ohledem na hygienické, protipožární a bezpečnostní předpisy. Na střeše objektu je situováno 6 ks
ventilačních jednotek o hlučnosti 72 dB a 4 chladící jednotky o hlučnosti 69 dB ve 2 od zdroje. Výška
zdroje 12 m. Je uvažován provoz v noci. V programu HLUK+ označeny jako zdroje č.14 - 19
(ventilační jednotky) a č.20 – 23 ( chladící jednotky).
ü zdroj č. 24 ve výpisu programu HLUK+: zásobování objektu, 80 dB 2 m od zdroje, provoz v noci: ne,
výška zdroje 1,5 m

SO 03
prodejna nábytku
ü Zdroj č.25 ve výpisu programu HLUK+: vzduchotechnická jednotka prodejny – 65 dB v 1 m, provoz
v noci: ano, výška zdroje 8,5 m
ü Zdroj č.26 ve výpisu programu HLUK+: větrání hygienického zázemí – 60 dB v 1 m, provoz v noci: ne,
výška zdroje 8,5 m
ü Zdroj č.27 ve výpisu programu HLUK+: vzduchotechnická prodejna skladu – 65 dB v 1 m, provoz
v noci: ano, výška zdroje 8,5 m
ü Zdroj č.28 ve výpisu programu HLUK+: zásobování objektu – 75 dB po dobu 2 hodin v denní době,
provoz v noci: ne, výška zdroje 1,5 m

prodejna obuvi
ü Zdroj č.29 ve výpisu programu HLUK+: vzduchotechnická jednotka prodejny – 65 dB v 1 m, provoz
v noci: ano, výška zdroje 8,5 m
ü Zdroj č.30 ve výpisu programu HLUK+: větrání hygienického zázemí – 60 dB v 1 m, provoz v noci: ne,
výška zdroje 8,5 m
ü Zdroj č.31 ve výpisu programu HLUK+: vzduchotechnická prodejna skladu – 65 dB v 1 m, provoz
v noci: ano, výška zdroje 8,5 m
ü Zdroj č.32 ve výpisu programu HLUK+: zásobování objektu – 75 dB po dobu 2 hodin v denní době,
provoz v noci: ne, výška zdroje 1,5 m

prodejna elektro
ü Zdroj č.33 ve výpisu programu HLUK+: vzduchotechnická jednotka prodejny – 65 dB v 1 m, provoz
v noci: ano, výška zdroje 8,5 m
ü Zdroj č.34ve výpisu programu HLUK+: větrání hygienického zázemí – 60 dB v 1 m, provoz v noci: ne,
výška zdroje 8,5 m
ü Zdroj č.35 ve výpisu programu HLUK+: vzduchotechnická prodejna skladu – 65 dB v 1 m, provoz
v noci: ano, výška zdroje 8,5 m
ü Zdroj č.36 ve výpisu programu HLUK+: zásobování objektu – 75 dB po dobu 2 hodin v denní době,
provoz v noci: ne, výška zdroje 1,5 m

prodejna hraček
ü Zdroj č.37 ve výpisu programu HLUK+: vzduchotechnická jednotka prodejny – 65 dB v 1 m, provoz
v noci: ano, výška zdroje 8,5 m
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ü Zdroj č.38 ve výpisu programu HLUK+: větrání hygienického zázemí – 60 dB v 1 m, provoz v noci: ne,
výška zdroje 8,5 m
ü Zdroj č.39 ve výpisu programu HLUK+: vzduchotechnická prodejna skladu – 65 dB v 1 m, provoz
v noci: ano, výška zdroje 8,5 m
ü Zdroj č.40 ve výpisu programu HLUK+: zásobování objektu – 75 dB po dobu 2 hodin v denní době,
provoz v noci: ne, , výška zdroje 1,5 m

SO 04
ü Zdroj č.41 ve výpisu programu HLUK+: vzduchotechnická jednotka prodejny – 65 dB v 1 m, provoz
v noci: ano, výška zdroje 4,5 m
ü Zdroj č.42 ve výpisu programu HLUK+: větrání hygienického zázemí – 60 dB v 1 m, provoz v noci: ne,
výška zdroje 4,5 m
ü Zdroj č.43 ve výpisu programu HLUK+: vzduchotechnická prodejna skladu – 65 dB v 1 m, provoz
v noci: ano, výška zdroje 4,5 m
ü Zdroj č.44 ve výpisu programu HLUK+: zásobování objektu – 75 dB po dobu 2 hodin v denní době,
provoz v noci: ne, výška zdroje 1,5 m

VARIANTA 2 – akustická zátěž podél nejbližšího úseku Jesenické – bez realizace
záměru
V této variantě je v denní době uvažováno s 1 100 pohyby OA na plochách OC
Hypernova a nejbližších autosalonů Volkswagen a ŠKODA a 14 pohyby TNA a 16
pohyby LNA pro zásobování OC Hypernova.
Z hlediska liniových zdrojů je uvažováno s intenzitou dopravy na komunikaci Jesenická,
kterou lze bilancovat následujícími pohyby dle sčítacího profilu 7 – 0583, rok 2005:
USEK 05
7-0583

Sil
N1 N2
11 1284 370

PN2 N3
51 523

PN3 NS A
50 321 74

PA
0

TR PTR
16
8

T
2697

O
12464

M
S
137 15298

OA = O + M = 12 601
TNV = 0,1 . N1 + 0,9 . N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3 . NS + A + PA + TR + PTR = 1 568
Pro rok uvedení do trvalého provozu byla doprava navýšena se zohledněním
následujících růstových koeficientů ŘSD:
rok
2000 - 2005
2000 - 2005
2000 - 2005
2005 - 2010
2005 - 2010
2005 - 2010

komunikace
I.
II.
III.
I.
II.
III.

osobní
1,16
1,14
1,12
1,14
1,11
1,09

nákladní
1,15
1,13
1,11
1,13
1,10
1,06

Rok 2008:
OA = 13 569
TNV = 1 690
VARIANTA 3 – akustická zátěž podél nejbližšího úseku Jesenické – s realizací
záměru
Plošné zdroje
ü V této variantě je v denní době uvažováno s 1 100 pohyby OA na plochách OC
Hypernova a nejbližších autosalonů Volkswagen a ŠKODA a 14 pohyby TNA a 16
pohyby LNA pro zásobování OC Hypernova.
ü Za plošné zdroje jsou uvažována parkoviště zaměstnanců a zákazníků a rampy pro
expedici OC NIMIRU Šumperk. Uvažováno je s následujícími pohyby: 13 750 OA, 60
LNA a 31 TNA

70

OBCHODNÍ CENTRUM NIMIRU ŠUMPERK
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

Liniové zdroje
Rok 2008 se záměrem:
OA = 17 694
TNV = 1 709
Použitá metoda výpočtu
Pro výpočet akustické situace v zájmovém území byl použit programový produkt
HLUK+, verze 7.57 profi, který umožňuje výpočet hluku ve venkovním prostředí
generovaného dopravními i průmyslovými zdroji hluku v území. Použití uvedeného
výpočtového programu pro posuzování hluku ve venkovním prostředí je akceptováno
dopisem Hlavního hygienika České republiky č.j. HEM / 510 - 3272 - 13.2.9695 ze dne
21. února 1996. Předpokládaná nejistota vlastního predikčního modelu podle autora
metodiky RNDr. Liberka je Um = 1,4 až 1,6 dB.
Hygienické limity
Zjištěný stav akustické situace ve vnějším prostoru (ať už na základě měření, výpočtů, či
na základě obojího) se posuzuje podle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
Výtah z Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
§ 11
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech

(1) Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku tvořeného impulsy ve
venkovním prostoru vznikajícími při střelbě z těžkých zbraní, při explozích výbušnin s hmotností
nad 25 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při sonickém třesku, se vyjadřují ekvivalentní
hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe
navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro
hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací, a dráhách, a pro
hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou
denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h).
(2) Vysoce impulsní hluk tvořený impulsy ve venkovním prostoru, vznikajícími při střelbě z
lehkých zbraní, explozí výbušnin s hmotností pod 25 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při
vzájemném nárazu tuhých těles, se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T
podle odstavce 1.
(3) Vysokoenergetický impulsní hluk se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku C LCeq,T
a současně i průměrnou hladinou expozice zvuku C LCE jednotlivých impulsů. V denní době se
stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LCeq,8h), v noční době pro
nejhlučnější hodinu (LCeq,1h).
(4) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého
provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny
akustického tlaku A LAeq,T se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru
a denní a noční době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se přičte
další korekce -12 dB. Obsahuje-li hluk tónové složky nebo má-li výrazně informační charakter,
jako například řeč, přičte se další korekce -5 dB.
(5) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku C vysokoenergetického impulsního
hluku se stanoví pro denní dobu LCeq,8h se rovná 83 dB, pro noční dobu LCeq,1h se rovná 40 dB.
Ekvivalentní hladina akustického tlaku C LCeq,T se vypočte způsobem upraveným v příloze č. 3 k
tomuto nařízení.
(6) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A z leteckého provozu se vztahuje
na charakteristický letový den a stanoví se pro celou denní dobu ekvivalentní hladinou
akustického tlaku A LAeq,16h se rovná 60 dB a pro celou noční dobu ekvivalentní hladinou
akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 50 dB.
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(7) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s
se stanoví tak, že se k hygienickému limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,T
stanovenému podle odstavce 4 přičte korekce přihlížející k posuzované době podle přílohy č. 3 k
tomuto nařízení. Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,s se pro hluk ze
stavební činnosti pro dobu mezi 7. a 21. hodinou pro dobu kratší než 14 hodin vypočte
způsobem upraveným v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

Důsledky pro řešení studie:
Ø Varianta 1 pro výpočtové body 1 a 2 lze uvažovat s hygienickým limitem 50 dB pro denní
dobu, respektive 40 dB pro noční dobu
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Výsledky výpočtu pro etapu provozu
VARIANTA 1 – den

HLUK+ verze 7.62 profiX
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2007\OC_SUMPERK\HLUK+\DEN.ZAD Vytištěno: 8.3.2007 15:59
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( D E N )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 636.4; 917.5 | 43.8 | 42.4 | 46.2 |
|
|
| 1 |
6.0 | 636.4; 917.5 | 44.0 | 43.0 | 46.5 |
|
|
| 2 |
3.0 | 692.4; 927.3 | 38.2 | 34.8 | 39.8 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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VARIANTA 1 – noc

HLUK+ verze 7.62 profiX
Uživatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT
Soubor: C:\HOME\BAJER\2007\OC_SUMPERK\HLUK+\NOC.ZAD Vytištěno: 8.3.2007 16:13
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| T A B U L K A
B O D Ů
V Ý P O Č T U
( N O C )
|
|
|
|
|
|
|
LAeq (dB)
|
|
| Č.| výška |
Souřadnice
|doprava|průmysl|celkem |předch.| měření |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 |
3.0 | 636.4; 917.5 | 28.8 | 32.2 | 33.8 |
|
|
| 1 |
6.0 | 636.4; 917.5 | 29.0 | 36.8 | 37.5 |
|
|
| 2 |
3.0 | 692.4; 927.3 | 22.7 | 28.8 | 29.7 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
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VARIANTA 2 – den

VARIANTA 2 – noc
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VARIANTA 3 – den

VARIANTA 3 – noc
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Výsledky výpočtů
Výpočet akustické zátěže hodnotící provoz posuzovaného záměru byl řešen
v následujících variantách a vychází ze vstupních podkladů, které byly zadány
objednatelem a upraveny pro využití výpočtovým programem HLUK+, verze 7.57 pro
etapu provozu:
Ø VARIANTA 1 – posouzení stacionárních zdrojů hluku z provozu OC NIMIRU
Šumperk
Tato varianta vyhodnocuje akustickou situaci u modelově zvolených výpočtových
bodů související se zdroji hluku uvažovanými v rámci OC NIMIRU Šumperk
Ø VARIANTA 2 – akustická zátěž podél nejbližšího úseku Jesenické – bez
realizace záměru
Tato varianta
vyhodnocuje stávající izofonová pole podél nejbližšího úseku
Jesenické ve vztahu k OC NIMIRU Šumperk
Ø VARIANTA 3 – akustická zátěž podél nejbližšího úseku Jesenické – s realizací
záměru
Tato varianta vyhodnocuje výhledová izofonová pole podél nejbližšího úseku
Jesenické ve vztahu k OC NIMIRU Šumperk
Z výsledků výpočtů ve Variantě 1 vyplývá že provoz všech bodových, plošných a
liniových zdrojů hluku v prostoru OC NIMIRU Šumperk by nemělo znamenat u
nejbližších objektů obytné zástavby překročení základního hygienického limitu pro denní
respektive noční dobu.
Porovnáním varianty 2 (LAeq v 7,5 m) bez realizace záměru s variantou 3 (LAeq v 7,5 m) je
patrné, že realizace záměru znamená ve vzdálenosti 7,5m od komunikace zvýšení
hladiny akustického tlaku o 0,5 dB v denní době, respektive o 0,2 dB v porovnání
s variantou 2. Uvedené navýšení je vzhledem k přesnosti terénních měření takovýmto
měřením neprokazatelné.
Celkově je možné konstatovat, že realizace posuzovaného záměru nijak prokazatelně
nezmění akustickou situaci v zájmovém území.
V doporučeních předkládaného oznámení jsou proto formulována následující opatření:
• v dalších stupních projektové dokumentace po výběru dodavatele technologických celků, které
mohou být zdrojem hluku, doložit orgánu ochrany veřejného zdraví garantované parametry
stacionárních zdrojů hluku; o případném požadavku na zpracování hlukové studie s ohledem
na očekávané hlukové parametry stacionárních zdrojů hluku rozhodne orgán ochrany
veřejného zdraví

Znečištění vody a půdy

Z hlediska ovlivnění zdravotního stavu obyvatelstva prostřednictvím půd lze záměr
označit za nulový, protože vlastní záměr nepředstavuje riziko kontaminace půd.
Kontaminace půd v etapě výstavby je ošetřena doporučeními prezentovanými v
příslušných kapitolách předkládaného oznámení. Ovlivnění zdravotního stavu
prostřednictvím znečištění vod není ve vztahu k hodnocenému záměru aktuální a tento
vliv lze označit za nulový.
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Hodnocení vlivů na obyvatelstvo –zdravotní rizika

V souvislosti s výstavbou a provozem uvažovaného záměru můžeme za potenciální
zdroj zdravotních rizik pro obyvatele v okolí považovat hluk a znečišťující látky
emitované do ovzduší. Vzhledem k vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů záměru
na imisní a akustickou situaci a vzhledem k rozsahu oznámení dle přílohy č. 3 zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění není v rámci tohoto záměru
nezbytné provádět vyhodnocení zdravotních rizik souvisejících se záměrem, protože
situování obytné zástavby je v dostatečné vzdálenosti od plánovaného záměru OC
NIMIRU Šumperk.
Sociální a ekonomické důsledky

Uvažovaný záměr nemá vliv na sociální a ekonomické aspekty. Přínosem mimo oblast
zájmů ochrany životního prostředí je předpokládaný nárůst pracovních příležitostí.
Počet obyvatel ovlivněných záměrem

Vzhledem k situování areálu lze vyloučit negativní ovlivnění obyvatelstva u nejbližších
trvale obytných objektů z provozu stacionárních zdrojů hluku při respektování
akustických parametrů stacionárních zdrojů hluku zadaných projektantem záměru.
Narušení faktorů ovlivněných účinky stavby

Případné jiné negativní účinky uvažovaného záměru z hlediska hodnocení vlivů na
životní prostředí kromě oznámením hodnocených vlivů nejsou očekávány. Jedná se
tudíž zejména o aspekt vlivů hluku v etapě výstavby. K této problematice je v příslušné
pasáži oznámení formulováno odpovídající doporučení.
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D.I.2. Vlivy na ovzduší
Výstavba

Vlastní stavební práce mohou být zdrojem prašnosti, a to především sekundární. Pro
etapu výstavby jsou proto formulována odpovídající doporučení pro další projektovou
přípravu v kapitole vlivů na obyvatelstvo.
Provoz

Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu bylo provedeno porovnání imisní
zátěže u nejbližších objektů obytné zástavby pro stávající a výhledový stav, přičemž toto
porovnání imisní situace bylo provedeno pro NO2, PM10 a benzen jako charakteristické
látky související s dopravou a se spalováním zemního plynu.
Vyhodnocení imisní zátěže
Zpracovatel rozptylové studie, firma ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na
program SYMOS 97, verze 2006 na základě registrační karty z měsíce února 2003:

Zpracovatel rozptylové studie je držitelem Osvědčení o autorizaci ke zpracování
rozptylových studií č.j. 2370/740/03 udělené Ministerstvem životního prostředí ČR.
Řešené varianty a výpočtové body
V rámci vypracované rozptylové studie jsou řešeny příspěvky posuzovaného záměru
k imisní zátěži zájmového území.
Výpočet pro uvažované varianty byl proveden ve výpočtové čtvercové síti o kroku 100
m, která představuje celkem 121 výpočtových bodů v síti (číslo 1 – 121). Výpočtová síť a
výpočtové body jsou zřejmé z tabulkového a mapového podkladu, který je součástí
předložené rozptylové studie. Kromě výpočtové sítě je vyhodnocení provedeno i pro
body mimo výpočtovou síť, které jsou představovány objekty nejbližší obytné zástavby.
Tyto body mimo výpočtovou síť jsou označeny jako 201 a 202 a jsou totožné
s výpočtovými body pro hodnocení akustické situace v zájmovém území.
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Následující tabulka dokladuje výškové členění lokality výpočtu ve zvolené výpočtové síti.
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

0
310
310
310
309
309
309
309
309
308
308
308

100
310
310
310
310
310
309
309
309
309
309
308

200
311
311
310
310
310
310
310
309
309
309
309

300
311
311
311
311
310
310
310
310
310
309
309

400
312
311
311
311
311
311
310
310
310
310
310

500
312
312
312
311
311
311
311
311
310
310
310

600
312
312
312
312
312
311
311
311
311
311
310

700
313
313
312
312
312
312
312
311
311
311
311

800
313
313
313
313
312
312
312
312
312
311
311

900
314
313
313
313
313
313
312
312
312
312
312

1000
314
314
314
313
313
313
313
313
312
312
312

Výpočtová síť a výpočtové body jsou zřejmé z mapového podkladu na následujících
stránkách.
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Vstupní podklady pro výpočet
Použité emisní faktory
Výpočet byl proveden s využitím emisních faktorů, které
předcházejících částech předkládaného oznámení.

byly prezentovány v

Bodové zdroje

Zdrojem tepla pro jednotlivé stavební objekty jsou plynové kotelny:
Stavební hypermarket – S 01:
Zdrojem tepla bude nízkoteplotní ocelové teplovodní kotle FROLING EUROTWIN NT
typ 450-2ks umístěné v kotelně, osazené přetlakovými hořáky GIERSCH MG 2
v provedení Low NOx na zemní plyn s modulovým výkonem vč. plynové řady KEV 1 ½“
Technické údaje :
Jmenovitý výkon
ø komína
Výška komína
FPD zdroje (hod/rok)
Roční spotřeba

2 x 800kW
350 mm
12 m
4320
207 462 m3/rok

Tab.: Emise z energetického zdroje
6

tuhé znečišťující látky
SO2
NOx
CO
org. látky*

3

kg/10 m
20
9,6
1920
320
64

emise (kg/rok)
4,1492
1,9916
398,3270
66,3878
13,2776

Prodejna potravinářského hypermarketu – S 02:
Zdrojem tepla bude plynová kotelna umístěná ve 2 NP objektu.Bude osazena třemi
plynovými kotli HOVAL s atmosférickým hořákem. Každý komín má samostatný odvod
spalin a komín.
Technické údaje :
Jmenovitý výkon
ø komína
Výška komína
FPD zdroje (hod/rok)
Roční spotřeba

750 kW (za všechny 3 kotle)
300 mm
12 m
4320
381 892 m3/rok (za všechny 3 kotle)

Tab.: Emise z energetického zdroje
6

tuhé znečišťující látky
SO2
NOx
CO
org. látky*

3

kg/10 m
20
9,6
1920
320
64

emise (kg/rok)
7,6378
3,6662
733,2326
122,2054
24,4411

Specializované prodejny – S 03:
Všechny prodejny jsou vytápěny kotelnou v prostoru prodejny nábytku a tato je
napojena na rozvody STL plynu a podrobnosti jsou v SO 12 plynovod.Každá prodejna
má svoje měření topné vody .Zemní plyn bude použit pro vytápění jako zdroj
energie.Jednotlivé prodejny mají tuto spotřebu :
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- prodejna nábytku :
- prodejna obuvi :
- prodejna elektro :
- prodejna hraček :

max.hodinová spotřeba
16 m3/hod
8 m3/hod
8 m3/hod
8 m3/hod

roční spotřeba
32 000 m3/rok
16 000 m3/rok
16 000 m3/rok
16 000 m3/rok

Prodejna nábytku má vlastní prostor kotelny, která bude zdrojem energie pro vytápění
všech prodejen.Prodejny jsou vytápěny teplovzdušně a energii dodává topná voda
z kotelny prodejny nábytku.Napojení jednotlivých prodejních jednotek je provedeno
samostatně pro každou prodejní jednotku přes měřič odebraného tepla.Měřiče
odebraného tepla budou umožňovat dálkový odečet stavu.Prostor sociálního zázemí a
denní místnost jsou vytápěny teplovodním systémem pomocí radiátorů.Příprava TUV je
zajišťována lokálně v jednotlivých prodejnách samostatným zařízením bez nároku na
dodávku tepla. Kotelna je osazena dvěma přetlakovými kotli typ BUDERUS LOGANO
GE 515.
Technické údaje :
Jmenovitý výkon
ø komína
Výška komína
FPD zdroje (hod/rok)
Roční spotřeba

590 kW (za oba kotle)
200 mm
4,5 m
4320
80 000 m3/rok (za oba kotle)

Tab.: Emise z energetického zdroje
6

tuhé znečišťující látky
SO2
NOx
CO
org. látky*

3

kg/10 m
20
9,6
1920
320
64

emise (kg/rok)
1,6000
0,7680
153,6000
25,6000
5,1200

Rychlé občerstvení – S 04:
Vytápění je navrženo teplovodní systém do radiátorů. Zdrojem tepelné energie budou
nástěnné teplovodní kotle VITODENT 300 o příkonu 49 kW.Jmenovité tepelné zatížení
kotle je 46,4 kW.Kotle jsou vybaveny atmosférickými hořáky a přívod vzduchu pro
spalování je zajištěn koaxiálním kouřovodem pr.100/150 mm z venkovního
prostoru.Odvod spalin probíhá nuceně přes obvodovou stěnu objektu kouřovodem DN
100/150.
Technické údaje :
Jmenovitý výkon
ø komína
Výška komína
FPD zdroje (hod/rok)
Roční spotřeba

50 kW
100 mm
8,5 m
4320
8 000 m3/rok (za oba kotle)

Tab.: Emise z energetického zdroje
6

tuhé znečišťující látky
SO2
NOx
CO
org. látky*

3

kg/10 m
20
9,6
1600
320
64

emise (kg/rok)
0,1600
0,0768
12,8000
2,5600
0,5120
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Plošné zdroje

Za plošné zdroje jsou v rámci posuzovaného záměru uvažována parkoviště
zaměstnanců a zákazníků a rampy pro expedici. Pro výpočet sumy emisí z plošného
zdroje parkoviště a rampy nákladních automobilů byl pro volnoběh použit předpoklad : 1
minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu při uvažovaném
pohybu 13 750 OA, 60 LNA a 31 TNA a době volnoběhu 30 sekund lze sumarizovat
následující sumu emisí :
Tab.: Suma emisí z plošných zdrojů
-1

Plošný zdroj

g.s
0,0137619

Plošný zdroj

g.s
0,0002288

-1

NOx
-1
kg.den
0,7997456
benzen
-1
kg.den
0,0132178

-1

t.rok
0,2799109

-1

g.s
7,741E-05

PM 10
-1
kg.den
0,00532

-1

t.rok
0,001862

-1

t.rok
0,0046262

Liniové zdroje znečištění

Pro výpočet emisí bylo použito již dříve uvedeného modelu:
Ø úsek 1: 13 750 OA, 60 LNA, 31 TNA
Ø úsek 2: 4 125 OA, 36 LNA, 19 TNA
Ø úsek 3: 2 750 OA, 24 LNA, 12 TNA
Pro výpočtový rok jsou pak emise z liniových zdrojů souvisejících s provozem prodejny
odhadnuty následujícím způsobem:
Tab.: Emise z liniových zdrojů (příspěvky záměru)
Komunikace
Úsek 1
Úsek 2
Úsek 3
Komunikace
Úsek 1
Úsek 2
Úsek 3

NOx
-1
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
t/km.rok
6,665E-05
1,5994911 0,5598219
2,039E-05
0,4978498 0,1742474
1,355E-05
0,3309538 0,1158338
Benzen
-1
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
t/km.rok
1,101E-06
0,0264355 0,0092524
3,325E-07
0,0080268 0,0028094
2,215E-07
0,0053462 0,0018712
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PM 10
-1
-1
g/m.s
kg/km.den
4,433E-07
0,0106399
1,381E-07
0,0043478
9,024E-08
0,0028546

-1

t/km.rok
0,003724
0,0015217
0,0009991
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Imisní limity
Všechny uvedené přípustné úrovně znečištění ovzduší pro plynné znečišťující látky se
vztahují na standardní podmínky - objem přepočtený na teplotu 293,15 K a normální tlak
101,325 kPa. U všech přípustných úrovní znečištění ovzduší se jedná o aritmetické
průměry. Imisní limity vycházejí z Přílohy č.1 k NV č. 597/2006 Sb.
Část A
Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí, přípustné četnosti jejich překročení a
meze tolerance
1. Imisní limity vybraných znečišťujících látek a přípustné četnosti jejich
překročení
Přípustná četnost
překročení za kalendářní
rok
-3
PM10
24 hodin
50 µg.m
35
-3
PM10
1 kalendářní rok
40 µg.m
Poznámka: 1) Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením osmihodinových klouzavých průměrů
počítaných z hodinových údajů a aktualizovaných každou hodinu. Každý osmihodinový průměr se přiřadí ke dni ve
kterém končí, tj. první výpočet je proveden z hodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a 01:00
daného dne. Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin
Znečišťující látka

Doba průměrování

Imisní limit

2. Imisní limity oxidu dusičitého a benzenu a přípustné četnosti jejich překročení
(dle § 4 odst. 2 nař. vl. 597/2006 Sb. musí být těchto limitů dosaženo nejpozději do 31.
12. 2009)
Znečišťující látka

Doba průměrování

Imisní limit

Oxid dusičitý
Oxid dusičitý
Benzen

1 hodina
1 kalendářní rok
1 kalendářní rok

200µg.m
-3
40µg.m
-3
5 µg.m

Přípustná četnost
překročení za kalendářní
rok
18
-

-3

3. Meze tolerance imisních limitů oxidu dusičitého a benzenu
Znečišťující látka
Oxid dusičitý
Oxid dusičitý
Benzen

Doba průměrování
1 hodina
1 kalendářní rok
1 kalendářní rok

2006
-3
40 µg.m
-3
8 µg.m
-3
4 µg.m

2007
-3
30 µg.m
-3
6 µg.m
-3
3 µg.m

2008
-3
20 µg.m
-3
4 µg.m
-3
2 µg.m

2009
-3
10 µg.m
-3
2 µg.m
-3
1 µg.m

Část B
Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace
Znečišťující látka
Doba průměrování
Imisní limit
-3
Oxid siřičitý
kalendářní rok a zimní období (1. října - 31. března)
20 µg.m
1)
-3
Oxidy dusíku
1 kalendářní rok
30 µg.m
Poznámka: 1) Součet objemových poměrů (ppbv) oxidu dusnatého a oxidu dusičitého vyjádřený v jednotkách hmotnostní
koncentrace oxidu dusičitého
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Metodika výpočtu
Použitá větrná růžice
Pro výpočet rozptylové studie byl použit odhad větrné růžice pro 5 tříd stability a 3
rychlosti větru zpracovaný ČHMÚ (originál růžice je dostupný u zpracovatele oznámení).
Základní parametry této růžice jsou prezentovány v následující tabulce a v grafu
generované programem SYMOS97’ verze 2006:

Šumperk
STABILITNÍ RŮŽICE

RYCHLOSTNÍ RŮŽICE
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Metodika výpočtu rozptylové studie
V roce 1998 doporučilo MŽP ČR metodiku SYMOS'97 k použití pro výpočty znečištění
ovzduší ze stacionárních zdrojů. Popis metodiky byl vydán v dubnu 1998 ve věstníku
MŽP, částka 3. Vstupní údaje i forma výsledků výpočtu v metodice SYMOS'97 byly
přizpůsobené tehdy platné legislativě, aby byly na minimum omezené problémy
s používáním metodiky v praxi a aby výsledky byly přímo srovnatelné s platnými
imisními limity a přípustnými koncentracemi znečišťujících látek v ovzduší. V souvislosti
se vstupem ČR do EU se legislativa v oboru životního prostředí přizpůsobuje platným
evropským předpisům a proto v ní vznikají změny, na které musí reagovat i metodika
výpočtu znečištění ovzduší, má-li vést i nadále k výsledkům snadno použitelným
v běžné praxi. Tuto možnost poskytuje upravená metodika SYMOS 97, verze 2003.
Hlavní změny metodiky zahrnuté v programu jsou:
-

stanovení imisních koncentrací pro některé znečišťující látky jako hodinových průměrných
hodnot koncentrací
stanovení imisních koncentrací pro některé znečišťující látky jako denních průměrných
hodnot (PM10 a SO2 ) nebo 8-hodinových průměrných hodnot koncentrací
hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku také z hlediska NO2 (dříve pouze NOx)
nový výpočet frakce spadu prachu - PM10

SYMOS 97 v 2003 je programový systém pro modelování znečištění ze stacionárních
zdrojů.
Metodika výpočtu obsažená v programu SYMOS umožňuje :
ü výpočet znečistění ovzduší plynnými látkami z bodových (typ zdroje 1), plošných (typ zdroje
2) a liniových zdrojů (typ zdroje 3)
ü výpočet znečistění od velkého počtu zdrojů (teoreticky neomezeného)
ü stanovit charakteristiky znečistění v husté síti referenčních bodů (až 30000 referenčních
bodů) a připravit tímto způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků
výpočtů
ü brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní
vrstvy ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského

Metodika je určena především pro vypracování rozptylových studií jakožto podkladů pro
hodnocení kvality ovzduší. Metodika není použitelná pro výpočet znečištění ovzduší ve
vzdálenosti nad 100 km od zdrojů a uvnitř městské zástavby pod úrovní střech budov.
Základních rovnic modelu rovněž nelze použít pro výpočet znečištění pod inverzní
vrstvou ve složitém terénu a při bezvětří.
Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisí mimo jiné na tvaru terénu
mezi zdrojem a referenčním bodem. Pro výpočet vstupuje terén formou matice hodnot
výškopisu v požadované oblasti o libovolné velikosti buňky. Do výpočtu může být
zahrnut vliv převýšení v malých vzdálenostech - v řadě případů je nutno počítat
znečistění i v malých vzdálenostech od komína, kdy ještě vlečka nedosahuje své
maximální výšky. V metodice je zahrnut tvar křivky, po které stoupají exhalace, a lze
tedy počítat koncentrace i ve velmi malé vzdálenosti od zdroje.
Vyskytuje-li se několik komínů blízko sebe tak, že se jejich kouřové vlečky mohou
vzájemně ovlivňovat, celkové převýšení vleček vzrůstá. Ve výpočtovém modelu jsou
zahrnuty vztahy, kterým se toto zvýšení vypočte. Korekce efektivní výšky na vliv terénu
– v případě pokud mezi zdrojem a referenčním bodem je terén zvýšený, tak se
předpokládá, že kouřová vlečka vystupuje podél svahů vzhůru.
Znečisťující látky se v atmosféře podrobují různým procesům, jejichž přičiněním jsou
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z atmosféry odstraňovány. Jedná se buď o chemické nebo fyzikální procesy. Fyzikální
procesy se dále dělí na mokrou a suchou depozici, podle způsobu, jakým jsou příměsi
odstraňovány. Suchá depozice je zachytávání plynné nebo pevné látky na zemském
povrchu, mokrá depozice je vychytávání těchto látek padajícími srážkami a vymývání
oblačné vrstvy. Model uvažuje průměrnou dobu setrvání látky v atmosféře, kterou je
možno stanovit pro řadu látek. Pro první přiblížení se látky dělí do tří kategorií a
výsledná koncentrace se vypočítá zahrnutím korekce na depozici a transformaci podle
daných vztahů pro danou kategorii znečišťující látky. Jednotlivé znečisťující látky lze
rozdělit do těchto tří kategorií:
Kategorie
I
II
III

Průměrná doba setrvání v atmosféře
20 h
6 dní
2 roky

Následuje rozdělení základních znečišťujících látek dle kategorií:
Znečišťující látka
oxid siřičitý
oxidy dusíku
oxid dusný
amoniak
sirovodík
oxid uhelnatý
oxid uhličitý
metan
vyšší uhlovodíky
chlorovodík
sirouhlík
formaldehyd
peroxid vodíku
dimetyl sulfid

Kategorie
II
II
III
II
I
III
III
III
III
I
II
II
I
I

V programu je zahrnuto i zeslabení vlivu nízkých zdrojů na znečištění ovzduší na horách
– v atmosféře existují zadržující vrstvy, nad které se znečištění z nízkých zdrojů nemůže
dostat. Model obsahuje vztahy vyjadřující statistickou četnost výskytu horní hranice
inverze, které jsou odvozeny z aerologických měření teplotního zvrstvení ovzduší a
hladinou 850 hPa na meteorologické stanici Praha-Libuš.
Pro výpočet ročních průměrů se pro každý zdroj udává také relativní roční využití
maximálního výkonu.
Výpočet koncentrací z plošných zdrojů – postupuje se tak, že plošný zdroj se rozdělí na
dostatečný počet čtvercových plošných elementů. Velikost elementů se volí v závislosti
na vzdálenosti nejbližšího referenčního bodu. Pokud plošný zdroj nebo jeho element
tvoří část obce se zástavbou a lokálními topeništi tak se za efektivní výšku dosazuje
střední výška budov v daném elementu zvýšená o 10 m.
Výpočet koncentrací z liniových zdrojů – liniovými zdroji se rozumí zejména silnice
s automobilovým provozem. Stejně jako u plošných zdrojů koncentraci od liniového
zdroje vypočítáme tak, že liniový zdroj rozdělíme na dostatečný počet délkových
elementů.
K výpočtu průměrných ročních koncentrací je nutné zkonstruovat podrobnou větrnou
růžici, tj. stanovit četnosti výskytu směru větru pro každý azimut od 0° do 359° při všech
třídách stability a třídách rychlosti větru. Vstupní větrná růžice obsahuje relativní četnosti
v procentech pro 8 základních směrů větru a četnosti bezvětří ve všech třídách stability.
Při vytváření podrobné větrné růžice se lineárně interpoluje mezi těmito hodnotami.
Program umožňuje provádět výpočty nejen po 1°(předvolená hodnota), ale i po 0.5°, 3°,
5° a nebo je možné zvolit krok výpočtu vlastní, přičemž jeho hodnota musí být v rozsahu
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0,5° – 45° a musí dělit číslo 45 beze zbytku. Klimatické vstupní údaje se obvykle týkají
období jednoho roku . Pozornost je třeba věnovat tomu, zda jsou údaje z té které
meteorologické nebo klimatické stanice reprezentativní pro dané místo výpočtu.
Posouzení této reprezentativnosti je však záležitost značně komplikovaná, závisí nejen
na topografii terénu a vzdálenosti stanice od místa výpočtu, ale i na typu klimatických
oblastí a je zcela v kompetenci ČHMÚ.
Jako nejdůležitější klimatický vstupní údaj se zadává větrná růžice rozlišená podle
rychlosti větru a teplotní stability atmosféry. Rychlost větru se dělí do tří tříd rychlosti:
Třída větru
slabý vítr
střední vítr
silný vítr

Třída rychlosti větru
1.7 m/s
5.0 m/s
11.0 m/s

Pozn.: Rychlostí větru se přitom rozumí rychlost zjišťovaná ve standardní meteorologické výšce 10 m nad
zemí.

Mírou termické stability je vertikální teplotní gradient popisující v atmosféře teplotní
zvrstvení. Stabilní klasifikace obsahuje pět tříd stability ovzduší:
Třída stability
I.
II.

Název
superstabilní
stabilní

III.

izotermní

IV.
V.

normální
konvektivní

Popis třídy stability
silné inverze,velmi špatné podmínky rozptylu
běžné inverze,špatné podmínky rozptylu
Slabé inverze,izotermie nebo malý kladný teplotní gradient
často se vyskytující mírně zhoršené rozptylové podmínky
indiferentní teplotní zvrstvení, běžný případ dobrých rozptylových podmínek
labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl znečišťujících látek

Ne všechny rychlosti větru se vyskytují za všech tříd stability atmosféry. V praxi dochází
k výskytu 11 kombinací tříd stability a tříd rychlosti větru. Větrná růžice, která je vstupem
pro výpočet znečištění ovzduší, tedy obsahuje relativní četnosti směru větru z 8
základních směrů pro těchto 11 různých rozptylových podmínek a kromě toho četnost
bezvětří pro každou třídu stability atmosféry.
rozptylová podmínka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

třída stability
I
II
II
III
III
III
IV
IV
IV
V
V

rychlost větru
1,7
1,7
5
1,7
5
11
1,7
5
11
1,7
5

Program je určen také pro výpočet koncentrací pevných znečisťujících látek. Do
výpočtu je v tomto případě zahrnuta pádová rychlost prašných částic, vstupními údaji se
zadává rozložení velikosti prašných částic (velikost částice a její četnost).
Znečištění ovzduší oxidy dusíku se podle dosavadní praxe hodnotilo pomocí sumy oxidů
dusíku označené jako NOx. Pro tuto sumu byl stanovený imisní limit a zároveň jako NOx
byly (a dodnes jsou) udávané nejen emise oxidů dusíku, ale i emisní faktory z průmyslu,
energetiky i z dopravy. Suma NOx je přitom tvořena zejména dvěmi složkami, a to NO a
NO2. Nová legislativa ponechává imisní limit pro NOx ve vztahu k ochraně ekosystémů,
ale zavádí nově imisní limit pro NO2 ve vztahu k ochraně zdraví lidí, zřejmě proto, že pro
člověka je NO2 mnohem toxičtější než NO. Problém spočívá v tom, že ze zdrojů oxidů
dusíku (zejména při spalovacích procesech) je společně s horkými spalinami emitován
převážně NO, který teprve pod vlivem slunečního záření a ozónu oxiduje na NO2,
přičemž rychlost této reakce značně závisí na okolních podmínkách v atmosféře.
Protože předpokládáme, že vstupem do výpočtu zůstanou emise NOx, je nutné upravit
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výpočet tak, aby jednak poskytoval hodnoty koncentrací NO2 a jednak zahrnoval
rychlost konverze NO na NO2 v závislosti na rozptylových podmínkách. Podle
dostupných informací obsahují průměrné emise NOx pouze 10 % NO2 a celých 90 %
NO. Pro popis konverze NO na NO2 je v metodice proveden podrobný popis. Pro
představu, jak bude vypadat podíl c/c0, tj. jakou část z původní koncentrace NOx bude
tvořit NO2 v závislosti na třídě stability ovzduší a vzdálenosti od zdroje, byly vypočtené
hodnoty c/c0 uspořádané do tabulky. Pro rychlost větru byla použita nejnižší hodnota
z třídních rychlostí podle metodiky SYMOS a to 1,7 m/s.
podíl koncentrací NO2 / NOx
vzdálenost 1 km
0,149
0,156
0,174
0,214
0,351

třída stability
I
II
III
IV
V

vzdálenost 10 km
0,488
0,532
0,618
0,769
0,966

vzdálenost 100 km
0,997
0,999
1,000
1,000
1,000

Z tabulky je zřejmé, že na velkých vzdálenostech se všechen NO transformuje na NO2,
ale ve vzdálenosti 1 km budou koncentrace NO2 dosahovat pouze hodnot 15 - 35 %
původně vypočtených koncentrací NOx. Při vyšších rychlostech větru bude tento podíl
ještě nižší.

Výsledky výpočtu rozptylové studie
Výsledky výpočtů modelových koncentrací pomocí programu SYMOS97‘ verze 2003
jsou sumarizovány v tabulkách a mapových zobrazeních jednotlivých polutantů a
charakteristik, a to jak pro body ve zvolené výpočtové síti, tak následně i pro body mimo
tuto výpočtovou síť.
Obsah tabulek pro jednotlivé počítané polutanty jsou následující:
první řádek:
číslo výpočtového bodu
druhý řádek:
vypočtená charakteristika polutantu dle následující tabulky
Polutant
NO2

Hodnocená charakteristika
Aritmetický průměr /1 rok
Aritmetický průměr / 1 h
Aritmetický průměr /1 rok
Aritmetický průměr / 24 h
Aritmetický průměr /1 rok

PM10
benzen

Veškeré příspěvky k imisní zátěži sledovaných škodlivin jsou v následujících tabulkách
uvedeny v µg.m-3.
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Tab.: Příspěvky k imisní zátěži NO2 - Aritmetický průměr 1 rok [µg.m-3]
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

1000

0,047801 0,092309 0,068637 0,058771 0,054627 0,052919 0,051669 0,049804 0,046908 0,043096 0,038786

900

0,051144 0,079818 0,110826 0,079419 0,070620 0,067840 0,066327 0,063755 0,059311 0,053310 0,046681

800

0,049689 0,070775 0,110395 0,110890 0,093848 0,090092 0,088289 0,084540 0,077257 0,067266 0,056739

700

0,047940 0,064548 0,093860 0,162585 0,131539 0,130311 0,123198 0,116726 0,103645 0,085895 0,068896

100
89

78
67

101
90

79
68

102
91

80
69

103
92

81
70

104

105

93

94

82

83

71

72

106
95

84
73

107
96

85
74

108
97

86
75

109
98

87
76

110
99

88
77

600

0,046273 0,060525 0,084471 0,133231 0,207460 0,303780 0,175846 0,170424 0,142180 0,108761 0,081891

500

0,044331 0,056851 0,076846 0,113692 0,207325 0,266170 0,218818 0,237776 0,189238 0,131011 0,092323

400

0,041887 0,052661 0,068905 0,095407 0,142953 0,228729 0,230392 0,239116 0,239593 0,139520 0,095002

300

0,038960 0,047907 0,060601 0,079230 0,107455 0,151611 0,219493 0,195206 0,164996 0,121031 0,087620

200

0,035745 0,042924 0,052527 0,065456 0,082809 0,105830 0,134514 0,135235 0,116585 0,095684 0,075097

56
45

34
23

12
100

46

35
24

13

58
47

36
25

14

59
48

37
26

15

60

61

49

50

38

39

27

28

16

17

62
51

40
29

18

63
52

41
30

19

64
53

42
31

20

65
54

43
32

21

66
55

44
33

22

0,032460 0,038072 0,045162 0,054017 0,064724 0,076722 0,087453 0,091614 0,089703 0,078564 0,063238
1

0

57

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0,029295 0,033600 0,038760 0,044796 0,051514 0,058311 0,064142 0,069141 0,092032 0,075618 0,053406

201

202

0,201020

0,190227
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Tab.: Příspěvky k imisní zátěži NO2 - Aritmetický průměr 1 hod [µg.m-3]
0

100

111

112

1000 7,763416 8,910966
100
900

300

400

500

90

600

700

800

79

1000

113

114

115

116

117

118

119

120

121

9,046529

9,045941

8,969680

8,795189

8,522048

8,168633

7,762778

7,334044

102

103

104

105

106

107

108

109

110

9,903370

9,515738

9,020332

8,464421

7,895399

95

96

97

98

99

9,276008

8,508517

91

92

93

94

8,433673 9,576644 11,007539 11,687919 11,763190 11,714275 11,359184 10,777776 10,059021
78

900

9,005870

8,194102 9,332465 10,329754 10,243445 10,237232 10,144901
89

800

101

200

80

81

82

83

84

85

86

87

88

700

8,553185 9,710933 11,232463 13,277125 13,809292 14,098386 13,343041 12,413629 11,336644 10,194108

600

8,555010 9,703607 11,246796 13,465827 16,376830 19,418886 15,764679 14,715701 12,916973 11,158500

500

8,434436 9,518559 10,962463 13,012180 16,284468 18,184267 17,134502 11,459309 14,502514 11,960414 10,158881

67

56
45
400

57
46

69

58
47

70

59
48

71

72

60

61

49

50

73

62
51

74

63
52

75

64
53

76

65
54

77
9,740830
66
55

8,202272 9,169083 10,405171 12,017920 14,067080 16,162398 16,444117 16,513156 20,271296 12,173228 10,230950
34

300

68

9,146602

35

7,886061 8,709127
23

24

200

7,519575 8,199226

100

7,132627 7,684114

0

6,746894 7,190567

12

1

13

2

36
9,706712

37

38

39

40

41

42

43

10,902815 12,268358 13,694248 15,042950 14,570932 13,352690 11,454694

25

26

8,981962

9,860970

27

28

29

30

31

32

10,798218 11,717734 12,481146 12,361191 11,524366 10,441208

14

15

16

8,291098

8,936761

9,583152

17

18

19

20

10,161569 10,550045 10,590570 10,291236

44
9,898942
33
9,333654

21

22

9,605328

8,730452

3

4

5

6

7

8

9

10

11

7,659975

8,137004

8,590449

8,974212

9,235098

9,363790

9,614743

9,020853

8,133957

201

202

16,120294

15,763451
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Tab.: Příspěvky k imisní zátěži PM10 - Aritmetický průměr 1 rok [µg.m-3]

1000

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

0,000956 0,001846 0,001373 0,001175 0,001092 0,001058 0,001034 0,000996 0,000937 0,000862 0,000776
100

900

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

0,001023 0,001596 0,002217 0,001588 0,001412 0,001357 0,001326 0,001275 0,001187 0,001066 0,000934
89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

800

0,000994 0,001416 0,002208 0,002217 0,001877 0,001803 0,001766 0,001691 0,001545 0,001345 0,001135

700

0,000958 0,001292 0,001877 0,003253 0,002632 0,002606 0,002465 0,002334 0,002073 0,001718 0,001378

600

0,000925 0,001211 0,001689 0,002664 0,004149 0,006075 0,003517 0,003409 0,002843 0,002176 0,001637

500

0,000886 0,001137 0,001538 0,002274 0,004147 0,005323 0,004376 0,004756 0,003784 0,002620 0,001847

78
67

56
45
400

79
68

57
46

80
69

58
47

81
70

59
48

82

83

71

72

60

61

49

50

84
73

62
51

85
74

63
52

86
75

64
53

87
76

65
54

88
77

66
55

0,000838 0,001053 0,001378 0,001907 0,002859 0,004575 0,004608 0,004782 0,004792 0,002790 0,001901
34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

300

0,000779 0,000958 0,001213 0,001584 0,002148 0,003032 0,004389 0,003904 0,003301 0,002420 0,001753

200

0,000716 0,000858 0,001051 0,001309 0,001656 0,002117 0,002690 0,002706 0,002332 0,001914 0,001502

100

0,000648 0,000762 0,000903 0,001080 0,001295 0,001534 0,001749 0,001832 0,001794 0,001572 0,001264

0

0,000587 0,000673 0,000776 0,000896 0,001030 0,001166 0,001283 0,001383 0,001840 0,001512 0,001068

23

12

1

24

13

2

25

14

3

26

15

4

27

28

16

17

5

6

29

18

7

201

202

0,004020

0,003805
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19

8

31

20

9

32

21

10
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22
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Tab.: Příspěvky k imisní zátěži PM10 - Aritmetický průměr 24 hod [µg.m-3]

1000

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

0,155268 0,178220 0,180117 0,180930 0,180918 0,179394 0,175904 0,170442 0,163372 0,155256 0,146682
100

900

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

0,163882 0,186649 0,206594 0,204869 0,204745 0,202898 0,198067 0,190315 0,180407 0,169288 0,157908
89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

800

0,168674 0,191532 0,220151 0,233758 0,235263 0,234286 0,227184 0,215556 0,201180 0,185521 0,170170

700

0,171064 0,194219 0,224649 0,265542 0,276186 0,281968 0,266861 0,248273 0,226732 0,203882 0,182932

600

0,171100 0,194073 0,224936 0,269316 0,327536 0,388378 0,315293 0,294314 0,258339 0,223170 0,194816

500

0,168689 0,190371 0,219250 0,260243 0,325689 0,363685 0,342689 0,229187 0,290050 0,239209 0,203178

78
67

56
45
400

79
68

57
46

80
69

58
47

81
70

59
48

82

83

71

72

60

61

49

50

84
73

62
51

85
74

63
52

86
75

64
53

87
76

65
54

88
77

66
55

0,164045 0,183381 0,208103 0,240358 0,281342 0,323248 0,328883 0,330262 0,405426 0,243464 0,204620
34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

300

0,157721 0,174183 0,194135 0,218056 0,245367 0,273884 0,300859 0,291418 0,267054 0,229094 0,197979

200

0,150392 0,163985 0,179639 0,197219 0,215965 0,234355 0,249624 0,247224 0,230487 0,208823 0,186673

100

0,142653 0,153682 0,165822 0,178736 0,191663 0,203232 0,211001 0,211811 0,205826 0,192107 0,174609

0

0,134937 0,143811 0,153199 0,162740 0,171809 0,179484 0,184702 0,187275 0,192294 0,180418 0,162679

23

12

1

24

13

2

25

14

3

26

15

4

27

28

16

17

5

6

29

18

7

201

202

0,322405

0,315269
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8
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Tab.: Příspěvky k imisní zátěži benzenu - Aritmetický průměr 1 rok [µg.m-3]

1000

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

0,005012 0,010919 0,007592 0,006213 0,005628 0,005387 0,005225 0,004998 0,004658 0,004214 0,003715
100

900

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

0,005377 0,009075 0,013144 0,008794 0,007573 0,007183 0,006985 0,006675 0,006140 0,005427 0,004641
89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

800

0,005129 0,007773 0,012933 0,012845 0,010466 0,009936 0,009708 0,009255 0,008361 0,007129 0,005850

700

0,004868 0,006895 0,010606 0,019679 0,015291 0,015065 0,014171 0,013395 0,011737 0,009482 0,007350

600

0,004641 0,006349 0,009317 0,015590 0,025293 0,038151 0,021101 0,020592 0,016859 0,012458 0,008999

500

0,004388 0,005879 0,008318 0,012964 0,025220 0,032993 0,026884 0,030255 0,023299 0,015437 0,010360

78

67
56

45
400

79

68
57

46

80

69
58

47

81

70
59

48

82

83

71

72

60

61

49

50

84

73
62

51

85

74
63

52

86

75
64

53

87

76
65

54

88

77
66

55

0,004095 0,005358 0,007319 0,010611 0,016712 0,028122 0,028399 0,029973 0,030391 0,016627 0,010724
34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

300

0,003748 0,004788 0,006302 0,008579 0,012136 0,017883 0,027009 0,023893 0,020014 0,014145 0,009773

200

0,003378 0,004200 0,005329 0,006890 0,009033 0,011964 0,015747 0,015884 0,013487 0,010795 0,008172

100

0,003005 0,003641 0,004462 0,005509 0,006808 0,008297 0,009663 0,010217 0,010010 0,008617 0,006696

0

0,002652 0,003130 0,003719 0,004420 0,005215 0,006041 0,006763 0,007410 0,010506 0,008370 0,005509

23
12

1

24
13

2

25
14

3

26
15

4

27

28

16

17

5

6

29
18

7

201

202

0,024386

0,022984
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Závěr:
V rámci vypracované rozptylové studie jsou řešeny příspěvky k imisní zátěži související
s realizací předkládaného záměru.
Výpočet byl proveden ve výpočtové čtvercové síti o kroku 100 m, která představuje
celkem 121 výpočtových bodů v síti (číslo 1 – 121). Výpočtová síť a výpočtové body jsou
zřejmé z tabulkového a mapového podkladu, který je součástí předložené rozptylové
studie. Kromě výpočtové sítě je vyhodnocení provedeno i pro body mimo výpočtovou
síť, které jsou představovány objekty nejbližší obytné zástavby. Tyto body mimo
výpočtovou síť jsou označeny jako 201 a 202 a jsou totožné s výpočtovými body pro
hodnocení akustické situace v zájmovém území.
K výpočtu použitý produkt SYMOS 97 v 2003 je programový systém pro modelování
znečištění ovzduší, který již zohledňuje platné imisní limity dané stávající legislativou
v oblasti ochrany ovzduší. V následující sumarizační tabulce jsou uvedeny výsledky
výpočtů, zohledňující ve výpočtové síti a u bodů mimo výpočtovou síť nejnižší a nejvyšší
vypočtené koncentrace sledovaných znečišťujících látek v jednotlivých řešených
variantách (µg.m-3 ):
Varianta
Příspěvky
záměru

škodlivina
NO2
NO2
PM10
PM10
Benzen

Výpočtová síť
min
max
0,029295
0,303780
6,746894
20,271296
0,000587
0,006075
0,134937
0,405426
0,002652
0,038151

Charakteristika
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr 1 hod
Aritmetický průměr 1 rok
Aritmetický průměr24 hod
Aritmetický průměr 1 rok

Body mimo síť
min
max
0,190227
0,201020
15,763451
16,120294
0,003805
0,004020
0,315269
0,322405
0,022984
0,024386

Vyhodnocení příspěvků NO2 k imisní zátěži zájmového území

Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický
průměr ve vztahu k ochraně zdraví lidí hodnotou 40 µg.m-3 a 200 µg.m-3 ve vztahu
k hodinovému aritmetickému průměru.
Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM
nesignalizuje překračování ročního imisního limitu v zájmovém území.
Ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové síti jsou dosahovány
příspěvky k imisní zátěži maximálně do 0,30 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť
maximálně do 0,20 µg.m-3.
Ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové síti jsou
dosahovány příspěvky k imisní zátěži maximálně do 20,27 µg.m-3, u bodů mimo
výpočtovou síť maximálně do 16,12 µg.m-3.
Uvedené příspěvky lze obecně označit za malé a málo významné, které by neměly
ovlivnit imisní limity i při zohlednění pozadí v zájmovém území.
Vyhodnocení příspěvků suspendovaných částic PM10 k imisní zátěži zájmového území

Pro PM10 je stávající platnou legislativou stanovena jako imisní limit z hlediska ročního
aritmetického průměru hodnota 40 µg.m-3, pro 24 hodinový aritmetický průměr potom
50µg.m-3 (s možností překročení této koncentrace 35 krát za kalendářní rok) .
Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM
nesignalizuje překračování ročního imisního limitu, epizodně může docházet
k překračování 24 hodinových koncentrací pro frakci PM10.
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Posuzovaný záměr bude vnášet do území imisní příspěvky suspendovaných částic
PM10 v ročních koncentracích do 0,006 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,004 µg.m-3 u
bodů mimo výpočtovou síť.
Z hlediska příspěvků k 24 hodinovému aritmetickému průměru bude posuzovaný záměr
vnášet do území imisní příspěvky suspendovaných částic PM10 do 0,41 µg.m-3 ve
výpočtové síti a do 0,32 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.
Uvedené příspěvky k imisní zátěži PM10 lze označit za zanedbatelné.
Vyhodnocení příspěvků benzenu k imisní zátěži zájmového území

Stávající platnou legislativou je stanovena hodnota ročního aritmetického průměru 5
µg.m-3. Z hlediska pozadí v zájmovém území nelze předpokládat překračování imisního
limitu pro tuto škodlivinu.
Příspěvek řešených zdrojů vnáší do území roční koncentraci 0,038 µg.m-3 ve výpočtové
síti, respektive do 0,024 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.
Ve vztahu k uvedeným příspěvkům lze vyslovit závěr, že posuzovaný záměr nebude
přinášet podstatnou změnu v imisní zátěži této škodliviny a nedojde k překračování
imisního limitu pro benzen.
Celkově na základě provedeného vyhodnocení vlivu záměru na kvalitu ovzduší
zájmového území lze vyslovit závěr, že z hlediska velikosti vlivu lze příspěvky k imisní
zátěži označit za malé, z hlediska významnosti vlivu jako málo významné.

D.I.3. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vliv na charakter odvodnění oblasti a na vodní toky

Následující výpočet ročního množství srážkových vod vychází z údajů projektanta o
velikosti zastavěných, zpevněných a nezpevněných ploch v areálu a z ročního úhrnu
srážek ve výši 705 mm/rok.
Tab.: Bilance ročního množství srážkových vod
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
20 380
21 077
13 480

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1

3

Qr [m /rok]
12 931
10 402
951
24 284

Bilance odtokových poměrů v období přívalových dešťů uvažuje hodnotu přívalového
deště ve výši 162 l/s.ha po dobu 15 minut.
Tab.: Bilance odtokových poměrů v době přívalových dešťů
2

Zastavěné plochy
Zpevněné plochy
Nezpevněné plochy
CELKEM ZA ROK

Plocha [m ]
20 380
21 077
13 480

Koeficient odtoku
0,9
0,7
0,1
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Q (l/s)
297,14
239,02
21,84
152,30

3

Qr [m /15 minut]
267,43
215,12
19,66
502,21
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Dle projektových podkladů bude řízeně vypouštěno z retence do Bratrušovského potoka
40l/s, což zhruba odpovídá stávajícím odtokovým poměrům ze zájmového území.
V rámci projektu je pro uvedený objem přívalové srážky navržena retence o ploše 2000
m2 při hloubce 0,4 m, což vytváří retenční prostor o objemu 800 m3.
Plocha zájmového území je situována na kótou stoleté vody Bratrušovského potoka.
Z projektantem předaných podkladů je zřejmé, že při větší jak pětileté vodě dojde
k vylití vody z koryta a průtoku údolím. Rozdíl výškové kóty při Q100 mezi současným a
návrhovým stavem by byl nepatrný i bez uplatnění navrhované retence. V řezu č.2 je při
kótě 309,42 průtok 14,447 m3/s a při kótě 309,45 je průtok 21,897 m3/s. Na výšku 1 mm
tedy připadá průtok 248,3 l/s. I bez navrhované retence by tak zvýšení hladiny po
novém stavu představovalo při stoleté vodě cca do 2,5 mm. Při dvacetileté vodě by se
jednalo o zvýšení o cca 5 mm. Je ovšem zřejmé, že k tomuto souběhu nikdy nedojde.
Průtok stoleté vody vznikne při menším dešti, avšak v celém povodí. Naopak maximální
odtok ze zastavěných a zpevněných ploch bude při přívalových deštích na malé ploše,
při tomto dešti nedojde k výraznému zvýšení průtoku korytem.
Z uvedených podkladů lze vyvodit závěr, že záměr nebude ovlivňovat odtokové
poměry v zájmovém území; na straně bezpečnosti bez ohledu na výše uvedené
podklady je navržena retence o celkovém objemu 800 m3.
Vlivy na jakost povrchových vod

Etapa výstavby
Potenciální riziko kontaminace z hlediska vlastního hodnoceného záměru může nastat v
etapě výstavby. Pro eliminaci tohoto rizika jsou v doporučeních této dokumentace
v etapě výstavby navržena následující opatření:
•

pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření pro případ havarijního úniku látek
škodlivých vodám, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě
havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu

•

všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém
technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů ropných
látek

•

v dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat předpokládaná místa očisty vozidel
vyjíždějících na veřejné komunikace ze staveniště

Etapa provozu
Splaškové vody
Splaškové vody budou napojeny na městskou kanalizaci. V rámci předloženého záměru
nebudou produkovány vody s obsahem tukových látek. Vypouštěné odpadní splaškové
vody budou splňovat požadované limity dané kanalizačním řadem.
Množství odpadních vod z budoucího provozu prodejny lze označit za malé a
nevýznamné.
Srážkové vody
Srážkové vody z komunikací budou podchyceny do dešťové kanalizace a vyčištěny na
požadované zbytkové znečištění v odlučovači ropných látek a dále odváděny přes
retenci do vodoteče.
Čisté srážkové vody ze zastavěných ploch budou přes retenci odváděny přímo
vodoteče.
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Z hlediska minimalizace rizika ovlivnění jakosti povrchových a podzemních vod v rámci
provozu lze formulovat předkládanou dokumentací následující doporučení:
•

vody ze zpevněných ploch potenciálně kontaminovaných ropnými produkty budou opatřeny
lapolem; lapol bude vybaven obtokem pro případ přívalových vod

•

před uvedením stavby do provozu bude vypracován a předložen ke schválení Plán opatření
pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám

•

provozní řád bude zahrnovat požadavek na pravidelnou kontrolu zařízení na čištění ropných
látek ze srážkových vod na zpevněných plochách;

•

zabezpečení úklidu sněhu z obslužných komunikací a parkovacích ploch zajistit především
mechanickým způsobem; minimalizovat použití likvidačního chemického posypu

•

veškeré odpadní vody vypouštěné do kanalizačního řadu musí splňovat limity jakosti
vypouštěných odpadních vod stanovené kanalizačním řádem městské kanalizace

Z hlediska navržené koncepce likvidace odpadních vod a navrženého řešení ochrany
vod lze konstatovat, že posuzovaný záměr nebude představovat ovlivnění kvality
povrchových a podzemních vod v etapě výstavby i provozu při respektování doporučení
uvedených touto dokumentací. Z hlediska velikosti vlivu lze označit tento vliv za malý, z
hlediska významnosti za nevýznamný až málo významný.
Obecná ochrana povrchových a podzemních vod

Provoz posuzovaného záměru nepředstavuje významnější nebezpečí pro kvalitu
povrchových a podzemních vod. Pohyb nákladních automobilů je pouze po zpevněných
komunikacích. Pokud by došlo k havarijnímu úniku pohonných hmot z těchto vozidel, lze
tuto havárii řešit vhodným způsobem přímo na zpevněné ploše.
Z hlediska
minimalizace negativních vlivů provozu na vodu je překládaným oznámením
doporučeno následující opatření:
•

provozovatel předloží ke kolaudaci stavby schválený „Plán opatření pro
zhoršení jakosti vod“

případ havárie a

Při respektování výše uvedených opatření lze konstatovat, že provoz
nebude
představovat významnější riziko ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod.

D.I.4. Vlivy na půdu
Vlivy na rozsah a způsob užívání půdy
Trvalý zábor ZPF

V rámci předkládaného záměru bude dle předaných podkladů trvale odnímáno
zemědělské výrobě 54 937 m2, vše v BPEJ 55 800. Realizace záměru nepředstavuje
nároky na PUPFL.
Upřesnění odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, bylo
provedeno v Metodickém pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne
1.10.1996 čj. 00LP/1067/96, který nabyl účinnosti k 1.1.1997. Tento Metodický pokyn v
článku III Odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu (§ 9 zákona) stanovuje:
1)

Při posuzování žádosti o odnětí zemědělské půdy ze ZPF přihlíží orgán ochrany ZPF k zásadám
jeho ochrany podle § 4 zákona a k tomu, zda požadované odnětí je na ploše určené schválenou
dokumentací.
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2)

Pokud se zemědělská půda požadovaná k odnětí nalézá mimo plochu uvedenou v odstavci 1, orgán
ochrany ZPF postupuje podle článku II a souhlas § 9 odstavec 6 zákona vydá zejména:

a) pro stavbu veřejně prospěšnou (kromě staveb liniových),
b) v zájmu ochrany základních složek životního prostředí,
c) pro stavbu rodinného domu pro fyzickou osobu, na pozemku bezprostředně navazujícím na plochy určené k
nezemědělskému využití schválenou dokumentací nebo navazující na stávající zástavbu a to do velikosti maximálně
1 200 m2,
d) na plochách bezprostředně navazujících na stávající zástavbu v těch sídlech, kde není uvažováno s pořízením
dokumentace,
e) tam, kde byl již udělen souhlas orgánu ochrany ZPF podle § 7 odst. 3 zákona.

V článku IV tohoto Metodického pokynu jsou stanoveny třídy ochrany zemědělského
půdního fondu, které jsou pro účely ochrany ZPF uvedeny v příloze, nazvané třídy
ochrany zemědělské půdy. Tato příloha stanovuje:
1. Do I. třídy zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických
regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze
zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou
ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.
2. Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických
regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o
půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen
podmíněně zastavitelné.
3. Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční
schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro eventuální
výstavbu.
4. Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci
příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.
5. Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky (dále jen „BPEJ“),
které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi
svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o
zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější
nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou vymezených
ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí.

Dle uvedené BPEJ 55 800 se jedná o zábor zemědělské půdy v třídě ochrany I. Přesto
je patrné, že v prostoru se z velké části nacházejí inertní stavební odpady, avšak nikoliv
ornice. Z charakteru pozemku jakož i fotodokumentace uvedené v úvodní části
předkládaného oznámení je zjevné, že se sice jedná o třídu ochrany I. danou historicky
vývojem půd v údolních nivách řek, avšak v uvedeném případě se jedná o výrazně
antropogenně pozměněnou údolní nivu. Z hlediska vynětí ze ZPF je patrné, že v zásadě
se v zájmovém území ornice vhodná ke skrývce nevyskytuje.
Vlivy v důsledku ukládání odpadů

Specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu výstavby bude provedena
v rámci zpracování prováděcích projektů, kdy budou konkretizovány i použité stavební
materiály. Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří investor potřebné
podmínky. Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, včetně vyhovujícího
způsobu využití nebo odstranění, které vzniknou v průběhu výstavby odpovídá hlavní
dodavatel stavby. Tato povinnost by měla být zapracována do smlouvy o provedení
prací. Množství všech odpadů vznikajících v etapě výstavby nelze objektivně určit. Z
hlediska problematiky odpadů je nezbytné požadovat, aby byly v dalších stupních
projektové dokumentace respektovány následující podmínky:
•

v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování
nebezpečných odpadů a případných ostatních látek závadných vodám ze všech
předpokládaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány pouze ve
vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a
odpadovém hospodářství
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•

v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich
množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění

•

dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy s dodavatelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití

•

smluvně zajistit odstranění nebo využití odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti

•

ke kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu
výstavby a doložit způsob jejich odstranění nebo využití

Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy

Realizace záměru není spojena s výraznější změnou místní topografie a nemá vliv na
stabilitu a erozi půdy. Navrhovaný objekt se svými parametry významněji neodlišuje od
charakteru již existujících objektů v zájmovém území.
Vlivy na chráněné části přírody

V území ovlivněném posuzovanou stavbou se nenachází žádné zvláště chráněné území
ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
D.I.5. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor.
K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový. V rámci
provedeného IG průzkumu byla v zájmovém území potvrzena přítomnost skládky
tvořené především navážkami ve formě hlíny, písku, cihel, asfaltu a stavebního odpadu.
V rámci zjištěných skutečností byla tato problematika konzultována se zpracovatelem
projektové dokumentace. Z uvedených konzultací vyplynula následující zpráva
projektanta záměru:
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Ve vztahu ke stávajícímu charakteru lokality a s odkazem na závěry provedeného
inženýrsko-geologického průzkumu jsou v doporučeních pro další projektovou přípravu
záměru formulována následující doporučení:
•

součástí dokumentace pro stavební povolení bude projekt odstranění stávající ekologické
zátěže v zájmovém území zpracovaný jako součást hrubých terénních úprav v zájmovém území
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•

v rámci přípravy pozemku bude veden o výkopové zemině a stavební suti deník jehož součástí
budou doklady vystavené akreditovanou laboratoří, prokazující vyluhovatelnost vytěžené
zeminy respektive stavební suti; o způsobu využití výkopové zeminy nebo stavební suti bude
rozhodnuto až na základě provedených rozborů vzorků

D.I.6. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy
Záměr je navrhován v enklávě neudržovaných zelených ploch a ruderalizovaných lad na
navážkách mezi silnicí I/11 a Bratrušovským potokem východně od areálu Siemens
přičemž nejvýznamnějším dopadem je předpoklad odkácení všech porostů dřevin v
rámci zájmového území.
Jsou tak přímo dotčeny většinově plochy, které se nenacházejí v přírodě blízkém stavu
(sekundární sukcese bylinotravních až ruderálních lad).
Terénní šetření na lokalitě byla provedena několikrát od konce července do poloviny
listopadu 2006.
Vlivy na prvky dřevin rostoucích mimo les

Záměr požaduje komplexní vykácení všech mimolesních porostů dřevin v půdorysu
stavby, většinově jde o méně významné náletové porosty jív, bříz, vrb, topolů, jasanu aj.
ve stáří do 20 let, v počtu prvních desítek ex. S ohledem na náletový původ na
neudržovaných plochách nejde o významnou interakci, je nutno prostor dořešit
sadovými úpravami.
Nelze ale připustit žádný zásah do doprovodného porostu toku, který tvoří
nenahraditelnou kulisu zájmového území a představuje i určitý přechod do příměstské
krajiny a refugium pro ptáky. Podle dosavadních podkladů není takový zásah zatím
uvažován.
Z výše uvedených důvodů je doporučeno:
•

zajistit důslednou ochranu dřevinného doprovodu Bratrušovského potoka, včetně ochrany ve
fázi výstavby v rámci instalace jeřábové dráhy, tuto podmínku promítnout do POV stavby

Vlivy na floru

Realizací posuzovaného záměru dojde k trvalé změně habitatu prostředí tím, že
současný bylinotravní pokryv bude skryt a bude realizována výměna podloží v rámci
terénních úprav a zemních prací. Tím dojde k náhradě bylinotravních ekosystémů
s přítomností dřevin, vzniklých převážně sekundární sukcesí, trvalými antropogenními
systémy na celé ploše posuzovaného záměru, takže na plochách ponechaných bez
zpevnění bude muset být realizován zcela nový rostlinný pokryv. Umístění retenční
nádrže je navrženo do eutrofnější části bývalé nivy, s převahou nitrofilnějších druhů
rostlin
Záměr neznamená ohrožení reprezentativních nebo unikátních populací zvláště
chráněných nebo regionálně významných druhů rostlin; v zájmovém území ani v jeho
nejbližším okolí jižně se plochy s výskyty takových druhů (ani jednotlivě) nenacházejí.
Ve vztahu k dotčení druhové rozmanitosti flory je tak možno konstatovat, že se záměr
dotkne stanoviště běžných druhů rostlin. Vliv na populace zvláště chráněných druhů
rostlin lze dle dosud dostupných podkladů označit za nulový. Vlivy posuzovaného
záměru na floru je tudíž možno pokládat za mírně nepříznivé a nevýznamné, v tomto
kontextu nejsou potřebná žádná specifická doporučení, s výjimkou nezasahování do
porostů kolem potoka podél jižní hranice zájmového území.
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Vlivy na faunu

Na základě provedeného biologického průzkumu lze konstatovat, že nebudou dotčena
místa reprezentativních výskytů zvláště chráněného genofondu živočichů, včetně
prostorů jejich reprodukce, i když jde o zoologicky relativně hodnotné území, v rámci
území města plnící určitou funkci refugia. Konkrétně:
1. Lze očekávat nepříliš významný vliv na omezení prostoru výskytu čmeláků, přičemž
těžiště výskytu čmeláků nelze v rámci území objektivně stanovit (jde o více méně
rovnoměrné rozmístění jedinců, navštěvujících květy v prostoru ruderálních lad). Dle
názoru zpracovatele oznámení není nutno řešit výjimku podle ust. § 56 zák. č.
114/1992 Sb., poněvadž doporučení na provádění zemních prací mimo vrcholné
vegetační období by mělo přímé dopady na populaci omezit.
2. Vlivy na další v území zaznamenané zvláště chráněné druhy lze vyjádřit jako snížení
plochy loviště vlivem změny podmínek - místo ruderalizovaných luk na ploše záměru
budou zpevněné plochy, případně objekty.
3. Vlivy na populace epigeického hmyzu a drobných hlodavců v zájmovém území,
poněvadž dojde k patrné redukci jejich areálů výskytu, je možno odhadovat jako vlivy
nepříznivé, s ohledem na rozsah areálu patrné.
4. Rovněž dojde ke zmenšení prostoru pro skupiny a populace fytofágního hmyzu,
vázaného na stanoviště s vysokou primární produkcí - z hlediska velikosti a
významnosti vlivů analogie
5. Především navrhovaným zásahem do mimolesních porostů dřevin je nutno
předpokládat méně významný dopad na snížení hnízdních možností některých
drobných pěvců, průzkumem nebyly v přímo dotčených porostech zaznamenány
žádné doupné stromy.
6. Kompletním odstraněním fytocenóz a náhradou v rámci terénních úprav dojde
k likvidaci potravní niky pro semenožravé ptáky v zájmovém území, tento nepříznivý a
patrný vliv není možno prakticky žádným způsobem kompenzovat.
Na základě výše uvedeného rozboru pokládají zpracovatelé Oznámení zapotřebné
uplatnit následující doporučení:
•

skrývky realizovat nejdříve ke konci vegetačního období z důvodu ovlivnění reprodukčního
období na zemi hnízdících druhů ptáků a snížení vlivů na populace epigeického hmyzu

•

veškerá odůvodněná kácení dřevin v nezbytně nutném minimálním rozsahu
v období vegetačního klidu

řešit zásadně

Vlivy na prvky ÚSES

Záměr svým jižním okrajem zasahuje do prostoru lokálního biokoridoru podél toku, není
ale předpokládána žádná směrová úprava toku, takže nejsou očekávány nepříznivé
dopady do ekologicko-stabilizační funkce biokoridoru, poněvadž nedojde k narušení
integrity biokoridoru . Vlivy na ÚSES ve smyslu iniciace patrných změn trofických
poměrů nejsou očekávány.
Vlivy na významné krajinné prvky

S ohledem na polohu posuzovaného záměru tento typ interakce nastane v jižní části
zájmového území, poněvadž je zasahováno do terénní sníženiny na úrovni původní nivy
toku. Je však nutno konstatovat, že prostor nivy je silně ruderalizován (převaha
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nitrofilních společenstev), bez mokřadních enkláv nebo prostorů přírodě bližších luk,
takže při ponechání dostatečného odstupu od toku nelze očekávat nežádoucí vlivy na
ekologicko-stabilizační funkce nivy jako VKP.
Do potoka není přímo zasahováno s výjimkou vyústění dešťové kanalizace (přes lapol a
retenční nádrž). Výstavba retenční nádrže přírodě blízkého tvaru může naopak přispět
k obohacení nivního ekosystému o stanoviště, které mohlo být vývojem území zničeno
(tůně v období přirozeného stavu toku).
Charakter výústního objektu je patrný z následujícího obrázku:
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Výústní objekt
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Další aspekty
Významným biologickým vlivem může být další ruderalizace území po výstavbě
z důvodu, že plochy zasažené stavebními pracemi nebudou důsledně rekultivovány.
Otevřené plochy jsou totiž vystavovány nástupu ruderálních rostlin, jednoletých plevelů
a některých vyloženě invazních druhů rostlin, které mohou znamenat i ovlivnění druhové
skladby okolních fytocenóz nežádoucí sukcesí. Je proto doporučeno uplatnit následující
podmínku:
•

důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu
prevence šíření invazních a ruderálních druhů rostlin nebo alergenních plevelů

D.I.7. Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu
Pro posouzení vlivu navrhovaného záměru výstavby na krajinu je rozhodující změnou
to, že dojde ke vzniku nové charakteristiky území kompletní náhradou doposud
nezastavěných a nezpevněných ploch zpevněním a zástavnou vlastním objektem
záměru s tím, že tato změna charakteristiky území je řešena při okraji zastavěného
území města na relativně pohledově uzavřené enklávě mezi tokem s vysokým
doprovodným porostem a stávajícími komerčními areály. Nelze tak uplatnit standardní
metodické postupy hodnocení vlivů na krajinný ráz, poněvadž jeho základní atributy
nelze metodicky vymezit. Dotčení určujícího prvku přírodní charakteristiky, kterým je
doprovodný porost toku, není v podkladech vyžadováno, přesto zpracovatelský tým
Oznámení tento předpoklad potvrzuje i návrhem doporučení. Dojde pouze k dílčí
pohledové změně území tím, že charakter ploch zeleně s pomístnými nálety bude
nahrazen halovými objekty středního měřítka s horizontální dominancí.
Pohledový soulad s okolím bude nutno dle názoru zpracovatele oznámení dořešit
komplexními sadovými úpravami a zejména ponecháním pásu vysokých dřevin podél
potoka. V daném kontextu je kromě již zmíněné ochrany doprovodného porostu toku
doporučeno:
•

v rámci sadových úprav areálu uplatnit prvky skupinoví výsadby do ploch parkovišť a řešit
zelené pásy podél silnice I/11 směrem k obytné zástavbě

Investorem navrhovaná aktivní varianta záměru neznamená výraznou změnu stávajících
estetických parametrů vlastního zájmového území.
Záměr nevyžaduje zvláštní infrastrukturu nebo vyvolané investice, které by mohly
ovlivnit charakter krajiny (městského organismu), stav ekosystémů či způsob využití
území. Záměr v sobě neobsahuje prostory, které by vyžadovaly zvláštní ochranu
ohledně radonového rizika.
Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný dopad
na kulturní tradice v místě nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty
nemateriální povahy, nelze však s ohledem na dlouhodobé historické osídlení území
vyloučit archeologické nálezy.
Určitým nebezpečím však je ruderalizace území v rámci dočasného deponování
materiálů a po jejich odvezení v důsledku nedostatečné rekultivace, skrývky a ukládání
živinově bohatých materiálů vytváří ideální předpoklady pro šíření neofytních a
invazních druhů rostlin s možností jejich zavlečení i do hodnotnějších enkláv a prostorů
v okolí zájmového území.

115

OBCHODNÍ CENTRUM NIMIRU ŠUMPERK
Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění

D.I.8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Záměr nevyžaduje zvláštní infrastrukturu nebo vyvolané investice, které by mohly
ovlivnit charakter krajiny (městského organismu), stav ekosystémů či způsob využití
území. Záměr v sobě neobsahuje prostory, které by vyžadovaly zvláštní ochranu
ohledně radonového rizika.
Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný dopad
na kulturní tradice v místě nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty
nemateriální povahy, nelze však s ohledem na dlouhodobé historické osídlení území
vyloučit archeologické nálezy.
Určitým nebezpečím však je ruderalizace území v rámci dočasného deponování
materiálů a po jejich odvezení v důsledku nedostatečné rekultivace, skrývky a ukládání
živinově bohatých materiálů vytváří ideální předpoklady pro šíření neofytních a
invazních druhů rostlin s možností jejich zavlečení i do hodnotnějších enkláv a prostorů
v okolí zájmového území.

D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Posuzovaný záměr je v daném území předkládaným oznámením posouzen ze všech
podstatných hledisek. Z hlediska charakteru předloženého záměru je patrné, že se
jedná o aktivitu navrhovanou v zóně určené pro obdobné záměry. Z této skutečnosti se
také odvíjí komplexní vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů záměru na životní
prostředí. Z hlediska posuzovaných vlivů hodnocených dle kapitoly D.I. předloženého
oznámení je patrné, že nejvýznamnější vlivy z hlediska velikosti a významnosti lze
očekávat zejména v oblasti vlivů na obyvatelstvo. Uvedené vlivy jsou zejména z hlediska
imisní situace vyhodnoceny rozptylovou. Z hlediska akustické situace v území je patrné,
že navržené řešení nepředstavuje vzhledem k navrženému stavebnímu řešení a
založení stavby výraznější a hygienicky významnou změnu akustické situace podél
příjezdových komunikací k navrhovanému areálu.
S ohledem na výstupy předchozí části lze konstatovat, že není překročeno lokální
měřítko významnosti vlivů na přírodu a krajinu, spojených s navrhovaným záměrem.
Z hlediska vlivů na ostatní složky životního prostředí, které jsou podrobněji komentované
v příslušných pasážích oznámení, lze záměr označit z hlediska velikosti vlivů za malý
až nulový, z hlediska významnosti vlivů za málo významný až nevýznamný (s výjimkou
vlivu na prvky dřevin rostoucí mimo les, kde je tento vliv částečně kompenzovaný
navrhovaným projektem sadových úprav).

D.III. Údaje o možných
přesahujících státní hranice

významných

nepříznivých

Přeshraniční vlivy ve spojitosti s předkládaným záměrem nenastávají.
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D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení,
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí
Pro minimalizaci vlivů posuzovaného záměru na jednotlivé složky životního prostředí
jsou předkládaným oznámením navržena následující doporučení:
•

součástí dokumentace pro stavební povolení bude projekt odstranění stávající ekologické
zátěže v zájmovém území zpracovaný jako součást hrubých terénních úprav v zájmovém území

•

v dalších stupních projektové dokumentace po výběru dodavatele technologických celků,
které mohou být zdrojem hluku, doložit orgánu ochrany veřejného zdraví garantované
parametry stacionárních zdrojů hluku; o případném požadavku na zpracování hlukové studie s
ohledem na očekávané hlukové parametry stacionárních zdrojů hluku rozhodne orgán
ochrany veřejného zdraví

•

v dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat předpokládaná místa očisty vozidel
vyjíždějících na veřejné komunikace ze staveniště

•

vody ze zpevněných ploch potenciálně kontaminovaných ropnými produkty budou opatřeny
lapolem; lapol bude vybaven obtokem pro případ přívalových vod

•

v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování
nebezpečných odpadů a případných ostatních látek závadných vodám ze všech
předpokládaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány pouze ve
vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a
odpadovém hospodářství

•

v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich
množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění

•

zajistit důslednou ochranu dřevinného doprovodu Bratrušovského potoka, včetně ochrany ve
fázi výstavby v rámci instalace jeřábové dráhy, tuto podmínku promítnout do POV stavby

•

pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření pro případ havarijního úniku látek
škodlivých vodám, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě
havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu

•

v rámci přípravy pozemku bude veden o výkopové zemině a stavební suti deník jehož součástí
budou doklady vystavené akreditovanou laboratoří, prokazující vyluhovatelnost vytěžené
zeminy respektive stavební suti; o způsobu využití výkopové zeminy nebo stavební suti bude
rozhodnuto až na základě provedených rozborů vzorků

•

dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu
zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů
prašnosti budou minimalizovány

•

celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost
narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu

•

zemní práce provádět vždy v rozsahu nezbytně nutném; dodavatel stavby bude v případě
nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru staveniště, deponií
zemin a stavebních komunikací; minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a
ostatních potenciálních zdrojů prašnosti

•

všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém
technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů ropných
látek

•

dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy s dodavatelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití
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•

skrývky realizovat nejdříve ke konci vegetačního období z důvodu ovlivnění reprodukčního
období na zemi hnízdících druhů ptáků a snížení vlivů na populace epigeického hmyzu

•

veškerá odůvodněná kácení dřevin v nezbytně nutném minimálním rozsahu
v období vegetačního klidu

•

důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu
prevence šíření invazních a ruderálních druhů rostlin nebo alergenních plevelů

•

veškeré odpadní vody vypouštěné do kanalizačního řadu musí splňovat limity jakosti
vypouštěných odpadních vod stanovené kanalizačním řádem městské kanalizace

•

před uvedením stavby do provozu bude vypracován a předložen ke schválení Plán opatření
pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám

•

provozní řád bude zahrnovat požadavek na pravidelnou kontrolu zařízení na čištění ropných
látek ze srážkových vod na zpevněných plochách;

•

ke kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v procesu
výstavby a doložit způsob jejich odstranění nebo využití

•

zabezpečení úklidu sněhu z obslužných komunikací a parkovacích ploch zajistit především
mechanickým způsobem; minimalizovat použití likvidačního chemického posypu

•

smluvně zajistit odstranění nebo využití odpadů pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti
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D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů
Při zpracování oznámení byly použity následující podklady:
§
§
§

literární údaje (viz seznam literatury)
terénní průzkumy
osobní jednání

Problematika hluku ze stacionárních zdrojů byla zpracována dle Podkladů pro
navrhování a posuzování průmyslových výrob - stavební akustika, problematika hluku z
mobilních zdrojů byla zpracována dle Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z
dopravy - VÚVA Praha s pomocí programu HLUK+, verze 7.57. Hodnocení vlivu imisí
z bodových, plošných a liniových zdrojů znečištění bylo provedeno podle metodiky
SYMOS 97, verze 2006.
Seznam použité literatury a podkladů
1) Obchodní centrum NIMIRU, dokumentace k územnímu řízení, BAU projekt spol. s r.o., únor
2007
2) Územně technický podklad pro nadregionální a regionální územní systém ekologické
stability ČR. Ing. Ludmila Bínová, CSc., RNDr. Martin Culek, 1996
3) Culek M. (1995, edit): Biogeografické členění České republiky. Praha, Enigma, 357 str.
4) Územní plán sídelního útvaru Šumperk. Dokumentace k aktualizaci a změně č. 4. Ing. F.
Kačírek a kol., 2005
5) Procházka F. (2001, edit.): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav
v roce 2000). - Příroda, Praha, 18:1-166.
6) Neuhäuslová Z. a kol.. (1998) : Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Academia, Praha.
7) Bukáček R., Matějka J. (1999): Hodnocení krajinného rázu. – In: Vorel I. & Sklenička P.
[eds.], Sborník přednášek a diskusních příspěvků z kolokvia konaného dne 17. a 18. února
1999 na fakultě architektury v Praze, Vydavatelství ČVUT, Praha: 159-187.
8) Míchal I. (1999) : Metodika hodnocení krajinného rázu Agentury ochrany přírody a krajiny
ČR – problémy a výsledky. – Ochrana Přírody, Praha, 54: 188-189.
9) Vorel I. (1999): Hodnocení krajinného rázu – vývoj názoru a osnova postupu. – In: Vorel I. &
Sklenička P. [eds.], Sborník přednášek a diskusních příspěvků z kolokvia konaného dne 17.
a 18. února 1999 na fakultě architektury v Praze, Vydavatelství ČVUT, Praha: 103-110.
10) Bubník J.: Modely pro výpočet znečištění ovzduší z provozu automobilové dopravy
používané v ČHMÚ a praktické příklady výpočtu imisní zátěže, Sb. předn.: "Metody
stanovení emisní a imisní zátěže z mobilních zdrojů znečištění ovzduší, FINISH s.r.o.,
Pardubice, 1995
11) Liberko M., Polášek J.: HLUK +, verze 6.01, ENVICONSULT, JpSoft, Praha, 1999
12) Demek J.et al.(1966): Atlas Československé socialistické republiky, Praha
13) Mikyška R.et al.(1972): Geobotanická mapa ČSSR. 1. České země. - Academia, Praha
14) Quitt E.et al.(1971): Klimatische Gebiete der
Tschechoslowakei. - Studia
Geographica,Brno,16:1-74
15) Míchal I. a kol.: Územní zabezpečování ekologické stability, MŽP ČR, Praha, 1991
16) Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. et Štěpánek J. [eds.] (2002): Klíč
ke květeně České republiky. - Academia, Praha
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D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při zpracování oznámení (dokumentace)
Oznámení bylo připravováno na základě připravené dokumentace záměru pro územní
řízení. S ohledem na dobu zadání nebylo možno řešit biologický průzkum v jarním a
časně letním aspektu, přesto lze se domnívat, že i takový průzkum by kromě zjištění
většího počtu druhů, zejména bezobratlých živočichů, nepřinesl významnější poznatky
ve vtahu k výskytům zvláště chráněných druhů rostlin nebo živočichů a tím mohl získat
podklady pro jiné vyznění předloženého hodnocení vlivů na přírodu.
Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí a hluku jsou postaveny na základě
současného stupně poznání a nejsou a ani nemohou být absolutně přesnou prognózou,
ale pouze maximální možnou syntézou na základě stávajících znalostí. Podle toho je k
nim třeba také přistupovat.
Za nezbytné je však požadovat realizování doporučení, která vzešla ze zpracování
oznámení, zejména pro etapu přípravy, jejichž respektováním lze negativní vlivy na
životní prostředí minimalizovat.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Předložený záměr je navržen jednovariantně. To znamená, že je posouzena velikost a
významnost vlivů té aktivity, která je oznamovatelem uvažována a jíž je podřizováno
projektové řešení záměru. Z hlediska imisní a akustické situace je porovnán stávající a
výhledový stav.

F. ZÁVĚR
V rámci předkládaného oznámení byl záměr výstavby a provozu Obchodního centra
NIMIRU Šumperk posouzen ze všech podstatných hledisek. Vypracované oznámení
tak předkládá základní vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky
životního prostředí pro další proces posuzování vlivů na životní prostředí.
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G. VŠEOBECNĚ
CHARAKTERU

SROZUMITELNÉ

SHRNUTÍ

NETECHNICKÉHO

Předmětem předkládaného oznámení je záměr „Obchodní centrum NIMIRU Šumperk“.
Dle zpracovatele předkládaného oznámení se jedná o záměr v Kategorii II. (záměry vyžadující
zjišťovací řízení), bod 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
kde státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí vykonává orgán kraje, v tomto
případě Krajský úřad Olomouckého kraje.
Situace záměru je patrná z následujícího obrázku:

Záměr lze charakterizovat v cílovém stavu následující kapacitami:
Objekt
prodejny – zastavěné plochy
komunikace a zpevněné plochy
zelené plochy
celkem záměr
počet parkovacích míst

2

Zastavěná plocha ( m )
20 380
21 077
13 480
54 937
480

V rámci předkládaného záměru bude dle předaných podkladů trvale odnímáno zemědělské
výrobě 54 937 m2 v BPEJ 55 80. Realizace záměru nepředstavuje nároky na PUPFL. Dle
uvedené BPEJ 55800 se jedná formálně o zábor zemědělské půdy v třídě ochrany I.
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Realizace záměru není spojena se změnou místní topografie a nemá vliv na stabilitu a erozi
půdy. Navrhovaný objekt se svými parametry významněji neodlišuje od charakteru již
existujících objektů v zájmovém území.
V území ovlivněném posuzovanou stavbou se nenachází žádné zvláště chráněné území ve
smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor.
K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Problematika staré ekologické zátěže je
komentována v příslušné pasáži předkládaného oznámení včetně odpovídajících doporučení do
další projektové přípravy záměru.
Realizací posuzovaného záměru dojde k trvalé změně habitatu prostředí tím, že současný
bylinotravní pokryv a agrocenózy na plochách rostlého terénu bude skryt a bude realizována
výstavba areálu. Záměr je realizován na zemědělské půdě bez prokazatelného využívání, jsou
tak dotčeny pouze plochy, které se nenacházejí v přírodě blízkém stavu.
V kontextu dotčení druhové skladby rostlin v porovnání s okolními plochami lze konstatovat, že
nejsou dotčeny prostory známých výskytů zvláště chráněných druhů rostlin. Záměr tak zasahuje
pouze prostory výskytu populací stanoviště běžných druhů rostlin, které jsou zcela hojné na řadě
analogických ploch v okolí, lokalita sama nepředstavuje prostor výskytu reprezentativních či
unikátních fytocenóz, resp. lokalitu přirozené původní vegetace.
Na základě provedeného průzkumu lze konstatovat, že zájmové území nepředstavuje výrazně
hodnotnou zoologickou lokalitu, s ohledem na antropogenní ovlivnění stávajícím i bývalým
využitím okolí, zejména pak v kontextu stávajícího zemědělského využití vlastního zájmového
území.
Z hodnocení části předloženého Oznámení, týkající se územního systému ekologické stability
krajiny vyplývá, že záměr vlastní výstavby se přímo nedotýká žádného stávajícího ani
navrhovaného skladebného prvku ÚSES ani žádného kosterního prvku ekologické stability
krajiny zájmového území.
Z hlediska vlivů na přírodu a krajinu lze předpokládat mírně nepříznivé, málo významné až
patrné vlivy, pokud bude zachován pás nivy mezi pravým břehem toku a navrhovanou
výstavbou, včetně ochrany doprovodného porostu toku.
Je nutno i s ohledem na ochranu populací na zemi hnízdících ptáků realizovat skrývkové práce
nejdříve ke konci vegetačního období a kácení náletových dřevin mimo vegetační období.
Investorem navrhovaná aktivní varianta záměru neznamená výraznou změnu stávajících
estetických parametrů vlastního zájmového území.
Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný dopad na
kulturní tradice v místě nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty nemateriální
povahy, nelze však s ohledem na dlouhodobé historické osídlení území vyloučit ojedinělé
archeologické nálezy.
Vlivy na ostatní složky životního prostředí lze označit za malé a málo významné.
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