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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
Logistický areál OLOMOUC - NEMILANY
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
zákona č. 93/2004 Sb. a zákona č. 163/2006 Sb., a slouží jako základní podklad pro provedení zjišťovacího
řízení podle § 7 tohoto zákona.
Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona.
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ČÁST A

(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)
A.1. Obchodní firma
VGP - industriální stavby s.r.o.

A.2. IČ
25695011

A.3. Sídlo
Paceřice č.p.28, 463 44 Sychrov (okres Liberec)

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Ing. Jan Procházka
tel: 255 734 390
Tomas Van Geet
tel: 724 359 916
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ČÁST B

(ÚDAJE O ZÁMĚRU)
B.I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
B.I.1. Název a zařazení záměru
Logistický areál OLOMOUC - NEMILANY
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona
č. 93/2004 Sb. a zákona č. 163/2006 Sb., je následující:

kategorie:
bod:
název:

II
10.6
Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře
nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.
B

sloupec:

Dle §4 odst. 1 písm b) citovaného zákona jsou předmětem posuzování záměry uvedené v příloze č. 1
k zákonu kategorii II včetně záměrů nedosahujících příslušných limitních hodnot; tyto záměry podléhají
posuzování, pokud se ve zjišťovacím řízení stanoví, že mohou mít významný vliv na životní prostředí.
Příslušným úřadem je Krajský úřad Olomouckého kraje.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Celková plocha staveniště
z toho:

zastavěno objekty (sklad. haly „A“ – „E“)
zastavěno objekty (vrátnice,trafostanice,strojovna + nádrž SHZ)

116.976 m2
45 359 m2
346 m2

komunikace

7 460 m2

parkovací plochy

3 835 m2

chodníky

3 150 m2

zelené plochy

34 996 m2

zpevněné plochy

21 830 m2

zastavěná plocha:
SO 002 Logistický areál „A“

7.045 m2

SO 003 Logistický areál „B“

9.616 m2

SO 004 Logistický areál „C“

9.368 m2

SO 005 Logistický areál „D“

12.852 m2

SO 006 Logistický areál „E“

6.478 m2

Technické objekty
Celkem
počet parkovacích stání celkem:

346 m2
45.705 m2
279 stání pro OA
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B.I.3. Umístění záměru
Záměr je umístěn v jižní části města Olomouc.
kraj:

Olomoucký

okres:

Olomouc

obec:

Olomouc

katastrální území:

Nemilany, 703109

Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.1.).
Obr.: Umístění záměru (1:50 000)

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Nová stavba – účelem stavby je vybudování industriálního parku pro skladování, distribuci a velkoobchodní
prodej zboží. V podstatě se jedná o výstavbu celkem 5 nájemních skladovacích hal, které obsahují
administrativní vestavbu a nezbytné technické zázemí. Haly jsou plošně různé, dle potřeby budoucích
nájemců. Plochy hal jsou navrženy podle požadavku investora a jeho zkušeností s provozováním podobných
areálů.
Řešená plocha území je tedy rozdělena na pět areálů, které kromě zmíněných hal obsahují nezbytné
komunikačními a parkovacími plochy a dalšími drobné stavební objekty.
Jedná se zejména o volně stojící vjezdovou vrátnici, přístřešky pro odpad a jízdní kola, oplocení, brány a
závory, vlajkové stožáry, logo firmy a opěrné stěny. Dále se jedná o jednotlivé inženýrské objekty
venkovních areálových rozvodů TZB.
Nezpevněné plochy pozemků budou zatravněny a doplněny vhodnou sadovou výsadbou.
Provoz logistického areálu je koncipován k univerzálnímu skladování zboží.
Stavba se nachází v jižní části města Olomouce v zóně vymezené pro výrobu a služby. Lokalita je v současné
době volná bez zástavby, pouze se zbytky objektů bývalého zahradnictví.
V sousedství záměru jsou plánovány další areály v rozsahu schváleném územím plánem. Jižně od řešeného
areálu prochází komunikace R35. Kumulace vlivů se stávajícími provozovnami v území je vyhodnocena
v textu oznámení ve vztahu k současnému stavu. Nejvýznamnější očekávaná kumulace se současnými
provozy se týká dopravy a s ní souvisejícími vlivy.
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Záměr nevyvolává potřebu realizace jiných staveb kromě inženýrských sítí a nevede k významné kumulaci
vlivů v dotčeném území.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Logistický park je umístěný v samém centru Moravy, v městské části Olomouc - Nemilany. Oblast patří díky
své poloze k nejvýznamnějším lokalitám České republiky. Na celkové ploše o velikost cca 100.000 m2 je
plánována výstavba pěti budov určených pro lehkou výrobu a logistiku. Výborné spojení do Olomouce, např.
díky železniční stanici na trase Olomouc – Prostějov - Brno, činí tuto lokalitu velmi atraktivní.
Město Olomouc se svými 100.000 obyvateli, významnou Univerzitou Palackého a 24 středními odbornými
školami nabízí budoucím nájemníkům potenciál nadprůměrně kvalifikované pracovní síly. Na západním okraji
Olomouce se nachází veřejné mezinárodní letiště.
Poloha areálu byla zvolena s ohledem na dopravní dostupnost a existenci potřebných inženýrských sítí na
pozemku event. v blízkosti areálu.
Lokalita v k.ú. Nemilany vyhovuje požadavkům společnosti co do umístění v regionu s napojením na silnici
I/35 a další komunikační tahy zajišťujících spojení na region a do celé ČR.
Navržený areál bude sloužit jako jeden z řady parků společnosti na území ČR. Další provozovny jsou v Praze,
Liberci, Lovosicích, Plzni, Turnově a Hradci Králové. Přehled aktivit společnosti dokumentuje následující
obrázek.
Obr.: Aktivity společnosti VGP na území ČR

Záměr je situován na plochu pro výrobu a služby v sousedství dalších obdobných provozů, jejíž funkční
využití situování obdobného areálu umožňuje. Situování záměru není navrženo ve více variantách.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Základní výkresová dokumentace, ze které je zřejmý rozsah stavby a její základní dimenze, je doložena v
příloze tohoto oznámení.

Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení
Architektonická koncepce vychází z požadovaného dispozičního, provozního, funkčního a objemového řešení
stavby. Navrhovaný komplex plně využívá prostorové možnosti daného pozemku.
Výškově objekty vychází z potřeb budoucí technologie provozu a vztahu ke stávající úrovni obslužné
komunikace. Plně respektují výškové poměry staveniště.
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Skladové prostory jsou provozně propojeny s manipulačními prostorami (příjem, výdej) a administrativně
správním přístavkem (kanceláře, šatna, soc.zařízení). Vykládka a manipulace zboží bude probíhat přes
výsuvná vrata s vyrovnávacími můstky.

Zásady technického řešení
SO 001 - Příprava území, hrubá terénní úprava (HTÚ)
V rámci objektu bude provedeno sejmutí ornice ve vrstvě 0,20 m. Ornice potřebná pro terénní úpravy bude
uložena na pozemku investora, přebytečná část bude odvezena na skládku. Bude provedeno odvodnění
pláně. Dle závěrů geolog. průzkumu může být využito i vápenocementové stabilizace zemin.
Dále bude provedeno dosypání terénu pod halami na úroveň – 0,50 m pod + 0. Pro použití do hutněných
násypů se doveze zemina, jejichž vhodnost bude prokázána zkouškou.
V rámci SO 001 Příprava území budou zlikvidovány navážky, provedeny demolice stávajících zbytků objektů
– skleníků, zpev. ploch, oplocení a odstranění zeleně.
SO 002 - Logistická hala „A“
SO 003 - Logistická hala „B“
SO 004 - Logistická hala „C“
SO 005 - Logistická hala „D“
SO 006 - Logistická hala „E“
Objekty logistických areálů jsou různých půdorysných rozměrů s modulovou osnovou 12 x 24 m. Haly
nejsou členěny na dilatační celky. Haly jsou zastřešeny sedlovými vazníky. Světlá výška pod vazník 10,00 m.
Ve štítech hal jsou administr. vestavby obsahující provozní a kancelářské prostory + sociální zařízení. Vedle
administr. vestaveb jsou navrženy prostory pro technické zařízení (kotelny, strojovny, rozvodny NN atd.).
Haly jsou uvažovány jednopodlažní, administrativní vestavky dle potřeby dvoupodlažní nebo třípodlažní.
Obvodový a střešní plášť bude navržen tak, aby splňoval kritéria ČSN 73 0540-Tepelná ochrana budov. Ve
střešním plášti budou osazeny bodové světlíky pro osvětlení, odvětrání a na odvod kouře a tepla (2%
podlahové plochy).
Dveře kovové zateplené, vrata sekční či výsuvná částečně prosklená.
opatřena těsnicími límci a vyrovnávacími můstky.

Vrata v místě zásobovacích míst

Nakládací můstky a rampy jsou navrženy v průměru 1 místo na 1000 m2 podlahové plochy haly.
V některých halách (dle charakteru skladu) může být osazeno stabilní hasící zařízení SPRINKLER a ve všech
bude navržen systém EPS.
SO 007 - Strážní domky
Strážní domky - Vrátnice budou zajišťovat kontrolu pohybu nákladních vozidel a zaměstnanců u každé ze
skladovacích hal „A“ – „E“. Jde o samostatně stojící přízemní, jednopodlažní budovy.
Strážní domek je navržen tak, aby mohla probíhat nepřetržitě ostraha skladovací haly bez přímého ohledu na
ostatní provozy, a to i cizím subjektem.
Stavebně se jedná o přízemní, nepodsklepený objekt, zastřešený plochou střechou s nadstřešními atikami. Je
navržený jako zděný, zastřešený trapézovým plechem, s tepelnou izolací a střešní fólií. Dispozičně je navržen
s místností pro ostrahu a WC s umyvadlem. Prosklené části jsou orientovány směrem ke vstupu a směrem
do manipulačního dvoru areálu.
Objekty jsou provozně naprosto nezávislé na ostatních částech areálu.
Půdorysný rozměr

3,2 x 5,70 m

Světlá výška

2,6 m

Zastavěná plocha

18,2 m2
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SO 008 - Přístřešky pro odpad a jízdní kola
Navrhované přístřešky pro jízdní kola a pro kontejnery s odpadem budou umístěny na části zpevněné plochy,
spolu s vrátnicí – vždy poblíž parkoviště pro osobní automobily a u vjezdu na zásobovací dvůr.
U každé vrátnice jsou navrženy celkem dva přístřešky. Vždy jeden přístřešek pro jízdní kola a jeden pro
odpad. Např. od firmy KAISER & KRAFT. Přístřešek je navržen o velikosti 3x2 m. Jedná se o typizované
přístřešky.
Půdorysný rozměr sestavy 2 přístřešků

7 x 2,0 m

min. světlá výška

2,30 m

SO 009.1 - Centrální strojovna SHZ
SO 009.2 - Rozvody SHZ v areálu
Stavební objekt SO 009 sestává z vlastní strojovny SHZ, požární nádrže na vodu a rozvodů SHZ po areálu
k jednotlivým logistickým halám.
Strojovna SHZ je přízemní zděný objekt, nepodsklepený s pultovou střechou (trapéz. plech, tepelná izolace,
střešní fólie). V objektu je umístěna strojní technologie SHZ.
Půdorysné rozměry strojovna

10,00 x 11,30 m

Min. světlá výška v objektu

3,20 m

Výška atiky nad terénem

4,10 m

Požární nádrž je uvažována jako nadzemní ocelová šroubovaná nádrž z jednotlivých typových prvků
v konečné povrchové úpravě. Nádrž je ukotvena k betonové základové desce. Střecha nádrže – samonosná
konstrukce spádovaná do středu nádrže. Velikost a objem nádrže bude stanoven podrobným výpočtem
v dalším stupni projekt. dokumentace.
SO 010 - Komunikace, zpevněné plochy, chodníky

Komunikace
Komunikace – větev B navazuje na komunikaci – větev A. Větev je navržena jako páteřní, na kterou navazují
ostatní větve napojující zpevněné plochy a parkoviště.
Komunikace je 381,85 m dlouhá, v celé délce 7,50 m široká. Komunikace je tvořena jedním směrovým
obloukem a dvěma přímými úseky. Na větev A navazuje zpevněná plocha před objektem E.
V km 0,119 63 větve B odbočuje vlevo větev C1 a vpravo větev C2. Větev C1 je 34,75 m dlouhá a v celé
délce 7,50 m široká, na větev navazuje zpevněná plocha mezi objekty B a D. Větev C2 je 34,75 m dlouhá a
v celé délce 7,50 m široká, na větev navazuje zpevněná plocha mezi objekty A a C.
V km 0,275 32 větve B odbočuje vlevo větev D1 a vpravo větev D2. Větev D1 je 34,75 m dlouhá a v celé
délce 7,50 m široká, na větev navazuje zpevněná plocha před objektem D. Větev D2 je 34,75 m dlouhá a
v celé délce 7,50 m široká, na větev navazuje zpevněná plocha před objektem C.
V km 0,366 85 větve B odbočuje vlevo větev E. Větev je 73,62 m dlouhá a v celé délce 6,0 m široká, na
větev navazuje parkoviště pro objekt E.
Větve F a G odbočují z větve D1, respektive D2, obsluhují parkoviště u objektů A – D. Obě jsou dlouhé
255,91 m a v celé délce 6,00 m široké.

Zpevněné plochy
Plocha mezi objekty A a C navazuje na komunikaci – větev C2. Plocha – 5 047 m2.
Plocha mezi objekty B a D navazuje na komunikaci – větev C1. Plocha – 7 028 m2.
Plocha před objektem C navazuje na komunikaci – větev D2. Plocha – 2 306 m2.
Plocha před objektem D navazuje na komunikaci – větev D1. Plocha – 4 286 m2.
Plocha před objektem E navazuje na komunikaci – větev B. Plocha – 3 167 m2.
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Na všech plochách je možné otočení kamiónů.
Odvodnění povrchových vod z ploch je řešeno do uličních vpustí (případně štěrbinových rour s umělým
spádem dna). Uliční vpustě a štěrbinové roury budou napojeny na kanalizaci dešťovou kanalizačními
přípojkami z trub PVC DN 200. Pláň zpevněných ploch bude odvodněna do systému trativodů z trub PVC DN
100 mm poloděrovaných.

Parkoviště
Pro parkování zaměstnanců a hostů budou sloužit parkoviště u každého objektu.
Parkoviště u objektu A má kapacitu 55 míst, z toho 2 pro invalidy.
Parkoviště u objektu B má kapacitu 55 míst, z toho 2 pro invalidy.
Parkoviště u objektu C má kapacitu 75 míst, z toho 2 pro invalidy.
Parkoviště u objektu D má kapacitu 73 míst, z toho 3 pro invalidy.
Parkoviště u objektu E má kapacitu 21 míst, z toho 1 pro invalidy.
Celková kapacita parkovišť je 279 míst. Všechna stání jsou navržena kolmá s rozměry 2,50 m x 5,00 m. Pro
parkování zdravotně postižených osob budou stání s šířkou 3,50 m. Jsou navržena v místě s nejbližší
docházkou u vstupů. Tato stání budou vyznačena SDZ IP 12 – Vyhrazené parkoviště s mezinárodním
symbolem O1 nebo O2.
Odvodnění povrchových vod z parkovišť je řešeno do uličních vpustí, které budou napojeny na kanalizaci
přes ORL. Uliční vpustě budou napojeny na kanalizaci dešťovou kanalizačními přípojkami z trub PVC DN 200.

Chodníky
Chodníky jsou navrženy podél parkovišť a mezi jednotlivými halami. Hlavní trasy jsou navrženy s šířkou 2,00
m.
Pěší komunikace respektují vyhlášku č. 369/2001 Sb. (min. šířka, podélný i příčný sklon, bezbariérové řešení,
orientační pásy apod.). Místa pro přecházení přes vozovku jsou navrženy s bezbariérovou úpravou s výškou
obruby 0,02 m s varovným pásem šířky 0,40 m ze signální dlažby. Napojení chodníků na komunikace a
zpevněné plochy jsou bezbariérové.
SO 011 - Příjezdná komunikace
Příjezdová komunikace začíná v navržené křižovatce, sleduje trasu stávající polní cesty. Poloměry
zapojovacích oblouků na silnici II/435 jsou 12,00 m. Komunikace (větev A) je navržena v délce 156,38 m a
šířce 7,50 m (šířka pruhu 3,25 m + + 0,50 m vodící proužek). Je tvořena jedním přímým úsekem.
Odvodnění povrchových vod z komunikace je řešeno do uličních vpustí. Uliční vpustě budou napojeny na
kanalizaci dešťovou kanalizačními přípojkami z trub PVC DN 200. Pláň sjezdu bude odvodněna do trativodu
z trub PVC DN 100 mm poloděrovaných.
SO 012 - Úpravy silnice II/435
Dopravně bude areál napojen přes nově navrženou průsečnou křižovatku na silnici II/435. Větve nově
navržené křižovatky budou napojovat logistický areál a parkoviště s točnou autobusů hromadné dopravy
(tato větev bude provedena pouze po hranici křižovatky - parkoviště s točnou budou realizovány nezávisle na
budování logistického areálu).
Celkové úpravy silnice II/435 byly odsouhlaseny na základě Studie posouzení kapacitních možností
křižovatek na silnici II/435 v místě napojení logistických areálů v Olomouci – Nemilanech, jehož součástí bylo
i situační řešení. V rámci stavby Logistický areál Olomouc – Nemilany je navržena část celkových úprav
silnice II/435 související s napojením tohoto centra. Ve směru do centra Olomouce bude úprava silnice
provedena v délce 83,0 m (po hranici křižovatky), v opačném směru v délce 111,0 m. Zde je navržen ještě
před úpravou klín v délce 30,0 m, ve kterém přechází původní šířka na navrhovaný stav.
Příčný sklon vychází ze situačního řešení – trasa je v oblouku s jednostranným sklonem ke stávajícímu
zemnímu rigolu. Plocha silnice v uvažovaném úseku je i v současnosti odvodněna do zemního rigolu.
Vzhledem k tomu, že navrhované úpravy uvažují s osazením obrub kolem silnice, bude odvodnění provedeno
do jednostranně osazených uličních vpustí. Tyto vpustě budou provizorně napojeny do zemního rigolu a
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v rámci staveb parkoviště a točny autobusů a autodopravy Hrubý v souvislosti s terénními úpravami těchto
staveb budou přepojeny na kanalizace navržené v rámci staveb.
Ve směru do centra Olomouce (ke křižovatce k Holdu) je navržen
−

Společný pruh pro směr přímý a odbočení vpravo (na parkoviště a točnu) šířky 3,50 m + 0,50 m vodící
proužek;

−

pruh pro odbočení vlevo – šířka pruhu 3,50;

−

pruh šířky 3,50 m + 0,50 m vodící proužek pro výjezd z křižovatky.

Šířka této větve mezi obrubami – 11,50 m.
Ve směru od centra Olomouce (ke křižovatce k Holdu) je navržen
−

společný pruh pro směr přímý a odbočení vpravo (k logistickému centru) šířky 3,50 m + 0,50 m vodící
proužek;

−

pruh pro odbočení vlevo – šířka pruhu 3,50;

−

pruh šířky 3,50 m + 0,50 m vodící proužek pro výjezd z křižovatky.

Šířka této větve mezi obrubami – 11,50 m.
Strany rozhledového trojúhelníku jsou odvozeny z návrhové rychlosti 50 km/hod – 35,0 m a 25,0 m.
Z tohoto důvodu je navržen posun začátku obce na začátek úpravy silnice II/435, který je v současnosti na
úrovni navržené křižovatky.
SO 013.1 - Kanalizace dešťová
Objekt řeší kanalizaci odvádějící dešťové vody ze střech a mezilehlých vozovek. Do kanalizace jsou napojeny
i dešťové vody z parkovacích stání a manipulačních ploch, které jsou odváděny kanalizací zaolejovaných vod
SO 014 a budou před napojením na dešťovou kanalizaci předčištěny v odlučovačích lehkých kapalin, které
jsou součástí SO 014.
Uvedené odpadní vody z areálu budou napojeny na navržený kanalizační sběrač dešťových vod SO 013.2,
odkud budou společně s ostatními odpadními vodami ze sousedních výhledových areálů v lokalitě
vypouštěny přes navržený výustní objekt do řeky Moravy.
Odpadní vody z areálu budou do kanalizačního sběrače vypouštěny řízeně přes dešťovou zdrž SO 025, která
slouží pro zachycení přítoků v době max. srážek.
SO 013.2 - Kanalizační sběrač dešťových vod
Objekt řeší kanalizační sběrač pro odvádění dešťových vod včetně předčištěných vod na OLK z areálu.
Sběrač je dimenzován i na výhledové napojení sousedních areálů v lokalitě. Vody budou sběračem
vypouštěny přes do Moravy přes výustní objekt, který je součástí sběrače.
Kanalizační sběrač začíná soutokovou šachtou v místě napojení dešťové kanalizace SO 13.1 z areálu a končí
vyústěním přes výustní objekt do řeky Moravy. Je navržen z kanalizačních Hobas DN 800 a DN 1000.
V lomech trasy jsou navrženy vstupní šachty DN 1500. Technické řešení výustního objektu bude navrženo
dle požadavku správce toku – Povodí Moravy, závod Olomouc.
SO 014 - Kanalizace zaolejovaných vod a OLK
Objekt řeší kanalizaci odvádějící dešťové vody z parkovišť a manipulačních ploch, kde je nebezpečí
kontaminace NEL. Vody budou zaústěny do dešťové kanalizace SO 013.1. Před zaústěním budou předčištěny
v odlučovačích lehkých kapalin OLK 1 – 4 (dříve označ. jako ORL), které jsou součástí objektu kanalizace
zaolejovaných vod.
Trasy kanalizace jsou navrženy z trub PP Pragma SN 8 v dimenzi DN 300 a DN 400. Přípojky od uličních
vpustí, které budou součástí objektu komunikací, jsou navrženy v dimenzi DN 200. V lomech a místech
napojení jsou navrženy vstupní typové šachty prefa DN 1000 s kanalizačním poklopem DN 600.
Odlučovače lehkých kapalin OLK
Jsou navrženy čtyři odlučovače lehkých kapalin (OLK1 – OLK4 ) od firmy ASIO Brno.
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OLK1, OLK4
Je navržen typ AS TOP 100 RCS/EO/PB/SV - max. průtok každého OLK Qmax =
koncentrace NEL na odtoku OLK garantovaná dodavatelem je 0,5 – 0,2 mg NEL/l.

100 l/sec, max.

OLK2, OLK3
Je navržen typ AS TOP 125 RCS/EO/PB/SV - max. průtok každého OLK Qmax =
koncentrace NEL na odtoku OLK garantovaná dodavatelem je 0,5 – 0,2 mg NEL/l.

125 l/sec, max.

Jedná se o typové zařízení sestávající z kruhových nádrží obsahujících sedimentační jímku, vlastní
koalescenční odlučovač a sorpční filtr. Konstrukce nádrží je dvouplášťový skelet z plastů s armaturou a výplní
betonem, která se provede při montáži na stavbě. Zařízení je dimenzováno i pro osazení pod úroveň hladiny
podzemní vody - označení „SV“. Odlučovače se osadí do otevřeného výkopu na betonovou podkladní desku
s výztuží kari sítí v provedení dle požadavku dodavatele zařízení. Prostor mezi stropem odlučovačem a
upraveným terénem se vyskládá z kanalizačních prefa skruží a osadí kruhovým kanalizačním poklopem DN
600.
SO 015 - Kanalizace splašková a ČS
Objekt řeší kanalizaci odvádějící splaškové vody z objektů včetně vod z provozu jídelny. Vody budou
odváděny gravitačně navrženou kanalizací do balené čerpací stanice splaškových vod na pozemku investora,
která je součástí objektu. Z čerpací stanice budou dopravovány tlakovou kanalizací do koncové šachty
zrealizované veřejné splaškové kanalizace v ulici Dolní Novosadská.
Čerpací stanice splaškových vod
Pro čerpání je navržena typová čerpací stanice AS–PUMP - dodavatel ASIO Brno v baleném provedení.
Stanice bude sestávat z vlastní čerpací kruhové jímky s čerpadly a druhé propojené kruhové akumulační
jímky sloužící pro vyrovnání přítoků. Konstrukce jímek je tvořena plastovým dvoupláštěm s meziprostorem
opatřeným ocelovou výztuží. Na stavbě se pak provede betonáž meziprostoru – staticky jsou jímky
dimenzovány pro osazení pod HPV do 10 m.
V čerpací jímce se osadí 1+1 ponorné kalové čerpadlo s řezacím kolem v provedení se spouštěcím zařízením
včetně propojovacího potrubí a armatur. Stanice bude vybavena kompletní elektroinstalací s rozvaděčem a
systémem ovládání a regulace.
SO 016 - Přípojka a rozvody vody
Řeší zajištění přívodu a rozvodu vody pro veškerou potřebu areálu stavby. Přípojka se napojí ve stávající
armaturní šachtě na stávající veřejný vodovod DN 150. Za napojením na hranici pozemku investora je
navržena monolitická betonová vodoměrná šachta. Šachta bude vystrojena uzávěrem – šoupětem
vodárenským DN 150 a vodoměrnou sestavou s fakturačním vodoměrem pro měření veškeré potřeby vody
včetně vody požární.
Pro vnější požární zajištění jsou na zaokruhovaném rozvodu vody navrženy nadzemní hydranty DN 80
s předřazenými uzávěry se zemní soupravou. Přípojky do objektů jsou navrženy z trubek PE 63 SDR 11.
SO 017.1 - VTL plynovodní přípojka
SO 017.2 - VTL regulační stanice
SO 017.3 - STL plynovod
Základní údaje stavby:
Zemní plyn bude užíván dle výpisu spotřebičů v jednotlivých objektech navrhovaného areálu, jehož celková
potřeba činí Qmax = 381,4 m3x hod-1 , Qmin = 10 m3 x hod-1 , Qrok = 558 tis m3.
Celá stavba, včetně místa napojení na VTL plynovod se nachází na pozemcích investora stavby.
Jedná se o kompletní plynofikace areálu dle níže uvedeného objektového členění.
VTL přípojka bude napojena na stávající VTL plynovod č. 642 118, obchvat Olomouce DN 200 PN 40
s provozním tlakem 2,0 MPa, procházející kolem areálu investora, který kříží v délce cca. 8 m.
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Navrhuje se montovaná regulační stanice např. fy Montgas, a.s. Hodonín ve skříni tvořená bet. skořepinou
s valbovou střechou VTL RESO Q 400/1/1-440, na kterou bude pro další stupeň projektové dokumentace
vyžádána technická a cenová nabídka. Technologické zařízení bude dodáno kompletně ve výši uvedené skříni
rozměrů 1,7 x 0,7 m.
Bude osazena na betonovou desku 80 cm pod upraveným terénem v oploceném prostoru 4,2 x 5,2 m. RS
bude lemována dlažbou 30/30 cm, na přístupové straně bude zřízen chodník ze zámkové dlažby až
k oplocení a vstupní brance šíře 1,0 m. Zbývající plocha v oplocení areálu VTL RS bude upravena položením
pevné neprorůstající fólie do pískového lože a zásypem vrstvou 10 cm kamenné drti.
K RS bude zajištěn příjezd z místní komunikace a přístupovým chodníkem šířky 1,5 m, délky 140 m. Výška
oplocení z drátěného pletiva na betonové podezdívce se navrhuje 1,6 m.
Situování RS je navrženo v areálu investora. Bezpečnostní pásmo VTL RS činí 10 m od budovy všemi směry.
Parametry RS
Vstupní tlak

1,6 - 4,0 MPa

Výstupní tlak

0,2 - 0,4 MPa

Potrubí vstupní

DN 50, PN 40

Potrubí výstupní

DN 50, PN 16

Požadované množství zemního plynu

400 m3/hod

Navrhuje se STL plynovodní rozvod z trub LPE 63, s napojením na výstup z VTL RS opatřený zemním
kulovým uzávěrem v rámci objektu VTL RS. Kapacita plynovodu je zcela dostatečná pro zásobování areálu
investora. Plynovod bude ukončen na fasádách jednotlivých budov s přechodkou ISIFLO a HUP příslušných
dimenzí.
Celková délka STL plynovodu činí 988 m, z toho z trub LPE 63 - 795 m, LPE 40 - 100 m a LPE 32 - 113 m, z
materiálu PE 100, SDR 63. Odvodňovače ani trasové uzávěry se na plynovodu nenavrhují – pouze na
výstupu z VTL RS se navrhuje přechodka a LPE kulový zemní uzávěr.
SO 018 - Přívod VN 22 kV
Přípojka VN bude provedena z venkovního vedení VN č. 330. Vedení se situováno v blízkosti zastavovaného
území. Přípojka bude kabelová a bude realizována se smyčkovým propojením trafostanic.
SO 019 - Rozvody NN v areálu
Do tohoto souboru jsou zařazeny přívody NN od transformoven 22/0,4kV do rozvoden jednotlivých objektů.
Do rozvoden bude potřebný elektrický příkon veden v kabelech AYKY 3x240+120 uložených v zemní rýze.
Dále jsou to propojení kabely k čerpadlům splaškových vod.
SO 020 - Venkovní osvětlení
Venkovní osvětlení řeší osvětlení obslužné komunikace v areálu. Bude provedeno výbojkovými svítidly
osazenými na samostatných stožárech. Osvětlení nakládacích a vykládacích prostor skladů bude provedeno
výbojkovými svítidly uchycenými na stěnu skladu a je součástí objektu jednotlivých skladů.
Osvětlenost musí být 30Lx. Minimální osvětlenost nesmí klesnout pod 10Lx.
Venkovní osvětlení bude provedeno výbojkovými se zdroji 150 W na výložnících délky 1m na stožárech výšky
8m. Všechny stožáry budou bezpaticové s povrchovou úpravou žározinek.
Ovládání osvětlení bude provedeno z vrátnice a to časovým a soumrakovým spínačem s možností ručního
zapnutí. Světlo bude teple bílé barvy.
SO 021 - Přípojka slaboproudu
Pro napojení objektu na telekomunikační síť společnosti Telefonica bude provedena přípojka kabelem typu
TCEPKPFLE uloženým v zemi.
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Napojovacím bodem určeným provozovatelem sítě bude stávající síťový rozvaděč SR 50-06. Z tohoto
síťového rozvaděče bude napojen zemní kabel typu TCEPKPFLE v kapacitě, která umožní pokrytí potřeb pro
napojení všech objektů. V bezprostřední blízkosti napojovaných objektů bude kabel rozdělen pomocí
kabelové spojky dělící na samostatné přívodní kabely pro napojení jednotlivých objektů.
SO 022 - Slaboproudé rozvody v areálu
V rámci tohoto objektu bude provedeno propojení slaboproudých zařízení, především elektrické požární
signalizace mezi jednotlivými halovými objekty a vrátnicí.
Propojení bude provedeno zemními celoplastovými kabely, které budou uloženy ve výkopu v zemi
v pískovém loži s cihelným zákrytem a výstražnou folií PVC oranžové barvy. Při podchodu kabelového vedení
pod komunikacemi a zpevněnými plochami bude provedena mechanická ochrana kabelů uložením
v ochranné trubce PVC vrapované položené na podkladní betonové vrstvě.
SO 023 - Oplocení
Z důvodů ostrahy prostoru areálu bude vybudováno oplocení. Jeho umístění bude respektovat provozní
uspořádání zpevněných ploch jednotlivých budov a hranic pozemků.
Oplocení bude navrženo ze systémového montovaného ocelového plotu BEKAERT NILOFODT 3D, jedná se o
systémové panely ve skladebných šířkách 2500 mm. V místě vjezdů (výjezdů) vozidel budou umístěny
kovové bezpečnostní elektr. posuvné brány 2,0 m vysoké, uzamykatelné kódovou kartou, zvonkem a
hovorovým komunikačním systémem. Za vraty budou osazeny automatické závory.
Délka oplocení celkem cca 1.650 m.
SO 024 - Terénní a sadové úpravy
Po dokončení hrubých terénních úprav se provede ohumusování určených ploch v tl. 200 mm. Plochy se
zatravní a osadí nízkorostoucími dřevinami. Prostor mezi sklad.halami a silnicí II/435 se osadí vysokokmeny
se štíhlou korunou.
Terénní a sadové úpravy budou provedeny na ploše cca 36.284 m2.
SO 025 - Dešťová zdrž
Vzhledem k velké ploše areálu a tím značnému odtokovému množství dešťových vod v době max. srážek je
nutno vybudovat za dešťovou kanalizací SO 013.1 z areálu dešťovou zdrž. Dešťová zdrž slouží pro zachycení
těchto přívalových vod a jejímu postupnému řízenému odtoku do kanalizačního sběrače, který je dán dimenzí
a spádem odtokového potrubí ( materiál HOBAS DN 600 při spádu 0,2 % ) ze zdrže do spojné šachty
kanalizačního sběrače. Zdrž je dimenzována na zachycení max. přítoku z výpočtového 15 min. deště, přičemž
se uvažuje ze současným odtokem uvedeným odtokovým potrubím.
Dešťová zdrž je navržena jako zastropená železobetonová nádrž z vodostavebného betonu o užitečném
obsahu 1.000 m3 vnitřního půdorysného rozměru 50 x 10 m, užitné hloubky 2 m, přičemž dno nádrže bude
na úrovni nivelety přítoku dešťové kanalizace a odtokového potrubí ze zdrže. Dno nádrže bude vyspádováno
betonem B15 směrem k odtoku. Vstup do zdrže bude vstupními komínky s monolitického betonu osazenými
žebříky a zakončeny poklopy 600 x 900 mm vytaženými nad okolní terén. Pomocí těchto vstupů bude
zajištěn přístup obsluze a možnost provádění údržby a vybírání sedimentů z nádrže.
Velikost zdrže je navržena na užitný objem 1000 m3, přičemž další rezerva je v hlavní stoce Hobas 600 a
stokách DN 400 v areálu. Tato reserva činí cca 160 m3.
SO 026 - Transformovna
V logistickém areálu budou instalovány transformátory VN/NN pro jednotlivé objekty. Ty budou umístěny v
1 transformovně 22/0,4 kV osazené 2 trafy 630 kVA.
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Situace stavby a jejího okolí je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.3.).
Obr.: Situace stavby (1:10 000)

Inženýrské sítě

Přístup na pozemek bude zajištěn odbočením ze silnice č. II/435.
Připojení na vn
Přípojka VN bude provedena z venkovního vedení VN č. 330. Vedení se situováno v blízkosti zastavovaného
území. Přípojka bude kabelová a bude realizována se smyčkovým propojením trafostanic.
Připojení na vodovod
Přípojka vody pro areál stavby se napojí ve stávající armaturní šachtě na stávající veřejný vodovodu DN 150.
Za napojením na hranici pozemku investora je navržena vodoměrná šachta s uzávěrem a vodoměrnou
sestavou s fakturačním vodoměrem pro měření veškeré potřeby vody.

STRANA 15 z 60

Logistický areál OLOMOUC - NEMILANY
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Připojení na kanalizaci
Splaškové vody
Splaškové vody se napojí na zrealizovanou veřejnou splaškovou kanalizaci v ulici Dolní Novosadská.
Dešťové vody
Budou odváděny z areálu přes dešťovou zdrž s napojením do kanalizačního sběrače dešťových vod, který
bude vyústěn přes výustní objekt do řeky Moravy.
Připojení na plyn
VTL přípojka bude napojena na stávající VTL plynovod č. 642 118, obchvat Olomouce DN 200 PN 40
s provozním tlakem 2,0 MPa, procházející kolem areálu investora, který kříží v délce cca. 8 m.
Trasa všech přípojek bude koordinována s ostatními stávajícími i projektovanými podzemními inženýrskými
sítěmi.
Navrhovanou výstavbu bude nutné časově koordinovat. Stavba nemá vazby na okolní výstavbu.

Základní údaje o provozu, výrobním programu a technologii
Popis navrhovaného provozu, výrobní program
Provoz logistického areálu je koncipován k univerzálnímu skladování, distribuci a velkoobchodnímu prodeji
zboží. V žádném případě se nepředpokládá skladování nebezpečných materiálů.
Manipulace a skladování se předpokládá ve formě velkoobchodních balení, tzn. na paletách. Tomu bude
odpovídat i logistika samotného skladování, která bude probíhat pomocí poloautomatických popřípadě zcela
automatických zakládacích systémů, umožňujících skladování v několika úrovních nad sebou, do max. výšky
10,0 m.
Distribuce zboží bude probíhat lehkými nákladními automobily délky 5-10 m.
Kapacita provozu, výroby
Předpokládá se, že v jedné regálové buňce o půdorysné velikosti 3.000 x 1.200 mm a skladovací výšce do
10,0 m bude skladováno max. 7.000 kg materiálu.
Dřevěné nejtěžší palety budou skladovány na podlaze (2,0 tuny). V jedné regálové buňce budou skladovány
3 palety o max. celkové hmotnosti 1,0 t.
V regále bude nad sebou pět buněk, tj. 5 x 1,0 t = 5 t + 2 t = 7 tun.
Předpokládané maximální skladované množství v jednotlivých objektech :
SO – 002 („A“) - max. 3.600 t
SO – 003 („B“) - max. 5.900 t
SO – 004 („C“) - max. 4.500 t
SO – 005 („D“) - max. 5.800 t
SO – 006 („E“) - max. 3.400 t
Popis technologie skladování
Sklady budou umístěny v betonových halách. Skladovací plochy u jednotlivých objektů :
SO 002 („A“)

6 350 m2

SO 003 („B“)

8 920 m2

SO 004 („C“)

8 650 m2

SO 005 („D“)
SO 006 („E“)

11 690 m2
5 894 m2
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Světlá výška pod vazník u všech hal 10,0 m.
Ve skladovacích objektech navržena průmyslová podlaha s minimální nosností 50,00 kN/m2 (5 t/m2),
s tolerancí rovinnosti 3 mm na 2 m.
Vnitřní a vnější dopravní systém

Příjem zboží
Zásobování skladů bude prováděno těžkými nákladními automobily, délky 16 až 18 m. Příjem zboží do skladů
bude prováděn přes vykládací rampy, které budou vybaveny vyrovnávacími můstky a sekčními vraty. Vrata
budou opatřeny těsnícími límci. Zboží bude z nákl. aut odváženo elektrovozíky.
Přísun palet k vykládacím místům na podlaze nákl. automobilu, bude prováděn ručními nízkozdvižnými
vozíky.

Expedice
Expedice ze skladu bude prováděna elektrovozíky do menších nákladních automobilů. Průměrná délka
lehkých nákl. automobilů 5 až 10,0 m. Expedice bude prováděna na lehké nákl. automobily přes vyrovnávací
můstky.

Manipulace ve skladu
Pro zakládání europalet do jednořadých a dvouřadových ocelových regálů budou používány vysokozdvižné
elektrovozíky, o nosnosti 2,5 tuny a výšce zdvihu do 10,0 m. Běžnou manipulaci budou provádět elektricky
ručně vedené nízkozdvižné vozíky se sklopnou stupačkou o nosnosti 1500 kg a 2000 kg.

Dispoziční uspořádání regálů
Ve skladě budou umístěny ocelové příhradové regály, které budou kotvené do železobetonové podlahy haly
a obsluhované vysokozdvižnými vozíky.
Ocelové regály budou většinou dvouřadé. Šířka regálů se předpokládá 2,5 až 2,7 m, výška cca 8,5 m.
V těchto ocelových regálech budou skladovány dřevěné europalety velikosti 1200 x 800 mm.
Spodní (nejtěžší) palety budou umístěny na podlaze skladu. Další palety budou skladovány v ocelových
regálech v několika buňkách nad sebou.
Průměrná hmotnost palety se zbožím 200 až 300 kg, max. hmotnost palety 1,0 t.
Zakládání dřevěných europalet do regálů bude prováděno vysokozdvižným vozíkem o nosnosti min 2,5 t a
výšce zdvihu do 10,0 m. Může být použit poloautomatický systém nebo zcela automatický zakládací systém.

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

03/2008

Předpokládaný termín uvedení do provozu:

02/2009

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

Olomoucký

Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
tel.: 585 508 111

Obec:

Olomouc

Statutární město Olomouc
Horní náměstí – radnice, 771 27 Olomouc
tel.: 585 513 511

správní obvod obce s rozšířenou působností:

Olomouc

správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem:

Olomouc

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí
Územní rozhodnutí, stavební povolení. Příslušným stavebním úřadem je Magistrát města Olomouce.
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B.II.
ÚDAJE O VSTUPECH
(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)

B.II.1. Půda
Předmětem zájmu je území o celkové výměře 116.976 m2.
Trvalý zábor ZPF pro vlastní areál je uvažován v celkovém rozsahu 101.715 m2. Dočasný zábor ZPF není
uvažován.
Areál záměru je situován na následujících pozemcích: p.č. 886/1, 886/4, 886/9, 886/29, 886/35, 886/36,
886/37, 886/66, 886/67, 886/68, 886/69, 886/78, 824/1, 1232, 1233, 1234, 1235/1, 1235/2 v katastrálním
území Nemilany (703109). Dle výpisu z katastru nemovitostí jsou tyto pozemky klasifikovány následovně:
Tab.: Dotčené pozemky

parcelní
číslo
886/1
886/4
886/9
886/29
886/35
886/36
886/37
886/66
886/67
886/68
886/69
886/78
824/1
1232
1233
1234
1235/1
1235/2

druh pozemku
orná půda
orná půda
ostatní plocha
ostatní plocha
Orná půda
Orná půda
Orná půda
Ostatní plocha
Orná půda
Orná půda
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Orná půda
Orná půda
Orná půda
Zastavěná plocha a nádvoří
Orná půda
Orná půda

využití

manipulační plocha
jiná plocha

manipulační plocha

manipulační plocha
manipulační plocha

způsob ochrany
ZPF
ZPF
----ZPF
ZPF
ZPF
--ZPF
ZPF
----ZPF
ZPF
ZPF
--ZPF
ZPF

výměra
12.533
56.572
3.033
4.945
40
14.056
1.840
5.009
556
309
815
54
9.014
2.266
2.265
1.405
887
1.377

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

Žádná z dotčených parcel není součástí pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).

Ochranná pásma
V zájmovém území záměru se vyskytují následující ochranná pásma:
Ochranná pásma inženýrských sítí – elektro, plyn, voda, kanalizace
Ochranné pásmo silniční komunikace
Ochranné pásmo řeky Moravy
Ochranné pásmo nadregionálního biokoridoru

B.II.2. Voda
(například zdroj vody, spotřeba)

Pitná voda
Ve fázi výstavby bude potřeba pitné vody pravděpodobně řešena napojením na veřejný rozvod a dovozem
balené vody.
Záměr je určen jako logistický a skladový areál. Předpokládaný počet zaměstnanců činí 214 osob v
dělnických profesích a 225 osob v administrativě, ve dvou směnách, 280 dní v roce.

STRANA 18 z 60

Logistický areál OLOMOUC - NEMILANY
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Dle projektové dokumentace činí potřeba pitné vody pro sociální zázemí provozu a pro závodní jídelnu
celkem:
POTŘEBA PITNÉ VODY
denní potřeba
3

[m /den]
30,6

maximální hodinová potřeba

měsíční potřeba

3

3

[m /hod.]
2,87

roční potřeba

[m /měsíc]

[m3/rok]

830

9 943

Zdrojem pitné vody bude přípojka na veřejný rozvod pitné vody.

Technologická voda
Potřeba technologické vody je předpokládána pouze ve fázi výstavby. Odběr vody při výstavbě se vztahuje
zejména na následující činnosti:
−

výroba betonové případně maltové směsi

−

ošetřování betonu ve fázi tuhnutí a tvrdnutí.

Převážná část potřebného objemu betonové směsi bude na staveniště dopravována v automobilových
domíchávačích z místa výroby mimo prostor staveniště. Přímá potřeba provozní vody při výstavbě může být
pokryta rozvodem pitné vody nebo odběrem z vodovodní sítě.
Po uvedení do provozu nebude mít záměr nároky na potřebu technologické vody. Případná očista
zpevněných ploch a parkoviště bude prováděna dodavatelsky mobilní technikou.

Požární voda
Zdrojem požární vody bude vodovodní přípojka a rozvod pitné vody, případně doplněný o požární vodu z
retenční nádrže srážkových vod.

B.II.3. Surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Potřeba elektrické energie bude pokryta odběrem z veřejné distribuční sítě.
Přípojka VN bude provedena z venkovního vedení VN č. 330. Vedení se situováno v blízkosti zastavovaného
území. Přípojka bude kabelová a bude realizována se smyčkovým propojením trafostanic.
Instalovaný el. výkon je patrný z následující tabulky:
Objekt

Pi (kW)

Ps (kW)

SO 002

219

153

SO 003

300

210

SO 004

327

228

SO 005

449

314

SO 006

226

158

SO 020

6

6

Vnější objekty

35

25

Celkem

1592

1094

Odhadovaná roční spotřeba bude činit 2,5 TWh.

Zemní plyn
Zemní plyn bude sloužit pro výrobu tepla na vytápění a větrání objektu a přípravu TUV. Plyn bude přiveden
do prostoru kotelen v každém objektu.
Areál bude napojen VTL přípojkou na stávající VTL plynovod č. 642 118, obchvat Olomouce DN 200 PN 40
s provozním tlakem 2,0 MPa, procházející kolem areálu investora.
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Pro regulaci na STL se navrhuje montovaná regulační stanice např. fy Montgas, a.s. Hodonín, VTL RESO Q
400/1/1-440.
Rozvody v areálu jsou navržena jako STL plynovodní rozvod z trub LPE 63, s napojením na výstup z VTL
RS.Kapacita plynovodu je zcela dostatečná pro zásobování areálu investora.
Celková délka STL plynovodu činí 988 m.
Předpokládanou spotřebu paliva uvádí následující tabulka:

objekt

A

B

C

D

E

Celkem

m3/h

44,9

60,1

58,0

77,4

42,7

283,1

Rezerva

3

m /h

14,5

20,1

20,1

27,9

15,7

98,3

Celkem

3

m /h

59,4

80,2

78,1

105,3

58,4

381,4

Roční spotřeba

m3/r

88780

83630

557850

Potřeba plynu - kotelny

118480 114240 152720

Tepelná energie
Ve všech objektech je navržen teplovodní vytápěcí systém s podstropními teplovzdušnými jednotkami pro
vytápění skladových hal a deskovými otopnými tělesy pro vytápění administrativních vestavků.
V každém logistickém objektu je navržena plynová teplovodní kotelna 3. resp. 2.kategorie. Tato kotelna
bude zdrojem tepla pro vytápění, větrání a ohřev TUV a bude umístěna ve vestavku haly.
Prostory strážních domků budou vytápěny elektrickými přímotopnými konvektory.
V rámci jednoho objektu se předpokládá rozčlení plochy pro více nájemců. Do každého takového celku bude
přivedeno teplo samostatnou větví osazenou měřičem spotřeby tepla. Budou použita měřidla s impulsním
výstupem pro centrální sběr dat pro celý areál.
Předpokládané potřeby tepla uvádí následující tabulka:

objekt

A

B

C

D

E

Celkem

Potřeba tepla - skladová hala
Potřeba tepla - AB ( vestavek )
Potřeba tepla na ohřev TUV
Celkem bez rezervy
Rezerva

kW
kW
kW
kW
kW

352,4
49,3
50,0
401,7
130,0

471,3
66,0
50,0
537,3
180,0

454,9
63,7
50,0
518,6
180,0

607,8
85,1
50,0
692,9
250,0

334,7
46,9
50,0
381,6
140,0

2221,1
311,0
250,0
2532,1
880,0

Celkem vč. rezervy

kW

531,7

717,3

698,6

942,9

521,6

3412,1

Roční tepelné bilance (bez rezervy) uvádí následující tabulka:

objekt

A

B

C

D

E

Celkem

Potřeba tepla - skladová hala
Potřeba tepla - AB ( vestavek )
Potřeba tepla na ohřev TUV

GJ
GJ
GJ

2450
340
140

3270
460
180

3160
440
170

4220
590
230

2320
330
110

15420

Celkem

GJ

2930

3910

3770

5040

2760

18410

2160
830
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Vstupní suroviny
Provoz areálu nevyžaduje žádné zvláštní vstupní suroviny. Hlavními vstupy i výstupy bude zboží, které bude
v areálu skladováno, případně polotovary pro prováděnou montáž.
Materiály pro běžnou údržbu a provoz budou v běžném množství bez významných přepravních či jiných
nároků. Potřeba strategických zdrojů přírodních surovin není uvažována.
Množství obratu zboží v areálu je zohledněno v rámci odhadu dopravních nároků.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Období provozu
Předmětem záměru je výstavba logistického areálu, sestávajícího z celkem pěti skladových hal (označených
A až E) a souvisejících komunikačních, parkovacích a manipulačních ploch.
Záměr je umisťován do prostoru navazujícího na silnici II/435 v jižní části města Olomouce, s dopravní
vazbou na silnici R35 - jihovýchodní obchvat Olomouce. Prostor záměru je územním plánem určen pro
výrobu a služby.
Skladové haly představují nájemní jednotky, bez bližší specifikace budoucích nájemců.
Základní kapacitní údaje jsou uvedeny v následující tabulce:
Tab.: Základní kapacitní údaje

Objekt

Výměra
[m2]

Počet parkovacích stání
(osobní)

Počet zásobovacích vrat
(nákladní)

Hala A

7045 m2

55

6

Hala B

2

55

8

2

75

12

2

73

16

6478 m2

21

6

279

48

Hala C
Hala D
Hala E
Celkem

9616 m

9368 m

12 852 m

2

45 359 m

Areál bude dopravně napojen na silnici II/435 úrovňovou křižovatkou tvaru T.
Dopravní obsluha záměru bude prováděna silniční dopravou. Pro dopravu zaměstnanců se počítá s osobními
automobily, městskou hromadnou dopravou, případně ostatními druhy dopravy (pěší, cyklistická).
Je uvažováno s těmito maximálními obraty:
osobní doprava - zaměstnanci, zákazníci:

do 533 vozidel/den (= 533 příjezdů + 533 odjezdů)

těžká nákladní doprava:

do 96 vozidel/den (= 96 příjezdů + 96 odjezdů)

střední a lehká (dodávková) nákladní doprava:

do 161 vozidel/den (= 161 příjezdů + 161 odjezdů)

celkem:

do 790 vozidel/den (= 790 příjezdů + 790 odjezdů)

Dopravní provoz bude probíhat téměř výhradně v denní době.
Těžká nákladní doprava bude směrována výhradně na silnici II/435 jižním směrem (na silnici R35), průjezd
směrem na centrum Olomouce bude vyloučen (resp. bude jen výjimečný). U lehké nákladní dopravy je
uvažováno s rozdělením na cca 75% na silnici II/435 jižním směrem (na silnici R35) a cca 25% směrem na
centrum Olomouce. U osobní dopravy potom na cca 50% na silnici II/435 jižním směrem (na silnici R35) a
cca 50% směrem na centrum Olomouce. Na silnici R35 je uvažováno s cca 2/3 dopravy směrem na západ,
1/3 směrem na východ. Uvedené rozdělení je pouze orientační.
Intenzity dopravy související se záměrem, vycházející z uvedených předpokladů, jsou zřejmé z následujícího
obrázku.
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Obr.: Intenzity dopravy související se záměrem

Období výstavby
Pokud jde o dopravní nároky v době výstavby záměru, nepřekročí špičkově několik desítek nákladních vozidel
denně. Budou tedy srovnatelné s intenzitami dopravy, očekávané v období provozu. Stavební doprava bude
časově omezena na dobu provádění stavebních a konstrukčních prací.

B.III.
ÚDAJE O VÝSTUPECH
(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění, kategorizace a množství odpadů, rizika havárií
vzhledem k navrženému použití látek a technologií)

B.III.1. Ovzduší
Období přípravy a výstavby
V průběhu stavebních prací bude docházet k zásahům do terénu a dalším stavebním pracím při kterých bude
docházet k emisi prašných částic. Doba emise bude omezená, emitované množství bude značně proměnné a
bude závislé na aktuálních klimatických podmínkách.
Dalším zdrojem emisí budou motory stavebních strojů a mechanismů a vozidel obsluhujících stavbu.

Bodové zdroje znečišťování ovzduší
Vytápění Logistického areálu OLOMOUC - NEMILANY a ohřev teplé užitkové vody bude zajištěn plynovými
zdroji umístěnými v jednotlivých objektech. Celková roční spotřeba plynu se předpokládá v množství 558 000
m3.
V jednotlivých objektech budou (podle tepelného výkonu) instalovány střední zdroje znečišťování ovzduší.
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Emitované množství škodlivin1 z vytápění zemním plynem je uvedeno v následující tabulce.
NOx
kg/rok

CO
kg/rok

org. látky
kg/rok

Objekt

tuhé látky
kg/rok

SO2
kg/rok

objekt A

1,8

0,9

170,5

28,4

11,4

objekt B

2,4

1,1

227,5

37,9

15,2

objekt C

2,3

1,1

219,3

36,6

14,6

objekt D

3,1

1,5

293,2

48,9

19,5

objekt E

1,7

0,8

160,6

26,8

10,7

Plošné zdroje znečišťování ovzduší
Jako plošný zdroj znečišťování ovzduší bude za provozu působit parkoviště v rámci navrženého areálu.
Zdrojem emisí budou osobní i nákladní automobily využívající parkoviště a komunikace uvnitř areálu;
množství emisí z provozu parkoviště při uvažované maximální intenzitě dopravy uvádí následující tabulka.
tuhé látky
g/den

SO2
g/den

NOx
g/den

CO
g/den

org. látky
g/den

20,2

1,5

680,5

304,8

87,1

Liniové zdroje znečišťování ovzduší
Liniový zdroj znečišťování ovzduší bude představovat především osobní automobilová doprava návštěvníků a
zaměstnanců areálu a nákladní doprava zajišťující zásobování a expedici. Předpokládaná emise škodlivin2 při
uvažované maximální intenzitě dopravy 553 osobních vozidel, 161 lehkých a 96 těžkých nákladních
automobilů přijíždějících za den (a stejný počet odjezdů) je uvedena v následující tabulce.
tuhé látky
kg/km.den

SO2
kg/km.den

NOx
kg/km.den

CO
kg/km.den

org. látky
kg/km.den

0,141

0,009

4,092

1,670

0,498

B.III.2. Odpadní vody
(například přehled zdrojů odpadních vod, množství odpadních vod a místo vypouštění, vypouštěné znečištění, čistící zařízení a jejich
účinnost)

Srážkové odpadní vody
Záměr předpokládá výstavbu nových budov a nových parkovacích ploch. Zástavbou je zasaženo území, které
je v současné době pokryto vegetací. Rozsah nové zástavby dle projektových podkladů činí cca 81 980 m2
zpevněné plochy budov, komunikací a parkovišť.
Objem srážek zachycených na zatravněných plochách a na zpevněných plochách komunikací a provozních
objektů v průměrném klimatickém roce lze přiblížit pomocí vztahu:
V=F×ψ×h
kde:
V

je průměrný roční objem odtoku srážkových vod [m3]

F

je zastavěná plocha [m2]
F1 = 45 705 m2 (plocha budov a objektů)
F2 = 36 275 m2 (plocha komunikací, parkovacích stání a manipulačních ploch)

ψ

je odtokový koeficient [ ]
ψ1 = 0,9 (střechy); ψ2 = 0,7 (odvodňované komunikace se sklonem do 1%)

1

Pro výpočet byly použity emisní faktory dle Nařízení vlády č. 352/2002 Sb.

2

Pro výpočet byly použity emisní faktory dle metodiky MŽP - MEFA 02.
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h

je průměrná roční výška srážek [m]
h = 0,570 m (srážkoměrná stanice Olomouc, průměr 1961 až 1990)

V1 = F1 × ψ1 × h = 45 705 × 0,9 × 0,57 = 23 446,7 m3
V2 = F2 × ψ2 × h = 36 275 × 0,7 × 0,57 = 14 473,7 m3
V = V1 + V2 = 23 446,7 + 14 473,7 = 37 920,4 m3
Průměrný odtok z povodí kanalizace (jedná se o podpůrnou hodnotu představující hypotetický rovnoměrný
odtok zachyceného objemu vod během časového úseku 1 rok) lze přiblížit pomocí vztahu:
q = V/t
kde:
q

je průměrný odtok z povodí kanalizace [l.s-1]

V

je průměrný roční objem odtoku srážkových vod [ l ]
V = 37 920 400 l

t

je 1 rok [s]
t = 31 536 000 s

q = 37 920 400/31 536 000 = 1,20245 ≈ 1,2 l.s-1.
Zástavbou území dojde k zachycení srážkových vod dešťovou kanalizací v objemu cca 37 920 m3 ročně,
tento objem odpovídá průměrnému odtoku vody ve výši 1,2 l.s-1 (z toho činí 0,457 l.s-1 odtok z komunikací
parkovacích stání a manipulačních ploch, a 0,743 l.s-1 odtok ze střech budov).
Zachycená srážková voda bude odváděna do povrchového toku (Morava). Předpokladem je, že srážkové
vody z parkovacích ploch budou na odtoku zajištěny odlučovači ropných látek s odpovídající účinností.

Dešťové vody ze střech a vozovek
Dešťové vody budou odváděny dešťovou areálovou kanalizací a napojeny přes dešťovou zdrž pro zachycení
max. průtoků do kanalizačního sběrače vyústěného do řeky Moravy.

Dešťové vody z parkovišť a manipulačních ploch
Tyto dešťové vody s možnou kontaminací NEL budou odváděny zaolejovanou kanalizací a po předčištění
v odlučovačích lehkých kapalin, které jsou součástí zaolejované kanalizace budou napojeny do areálové
dešťové kanalizace, odkud budou společně s ostatními dešťovými vodami vypouštěny přes dešťovou zdrž do
kanalizačního sběrače. Jsou navrženy čtyři odlučovače lehkých kapalin ( OLK1 – OLK4 ) od firmy ASIO
Brno.
OLK1, OLK4
Je navržen typ AS TOP 100 RCS/EO/PB/SV - max. průtok každého OLK Qmax =
koncentrace NEL na odtoku OLK garantovaná dodavatelem je 0,5 – 0,2 mg NEL/l.

100 l/sec, max.

OLK2, OLK3
Je navržen typ AS TOP 125 RCS/EO/PB/SV - max. průtok každého OLK Qmax =
koncentrace NEL na odtoku OLK garantovaná dodavatelem je 0,5 – 0,2 mg NEL/l.

125 l/sec, max.

Pro případ nárazových nebo dlouhodobých srážek bude před výstupem z areálu vybudována retence.
Velikost zdrže je navržena na užitný objem 1000 m3, další rezerva je v hlavní stoce Hobas 600 a stokách DN
400 v areálu, která činí cca 160 m3.
Kvalita vod odvedených ze střech bude odpovídat kvalitě srážkové vody.
Běžná kvalita vod z povrchu komunikací a parkovacích stání odpovídá kvalitě srážkových vod, v minimální
míře může dojít k navýšení obsahu ropných látek (ukazatel NEL) v důsledku splachů případných úkapů
z povrchu komunikace. V souvislosti se zvyšováním úrovně používaných technologií v automobilovém
průmyslu a obměně zastaralých vozidel se obecně snižuje význam kontaminace ropnými látkami ze silničního
provozu. V zimním období bývá významnou příčinou snížení kvality vod z komunikací chemická údržba silnic
(navýšení koncentrací Cl-).

STRANA 24 z 60

Logistický areál OLOMOUC - NEMILANY
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Odpadní vody splaškové
Předpokládaná produkce splaškových odpadních vod odpovídá předpokládané potřebě pitné vody:
PRODUKCE ODPADNÍCH VOD SPLAŠKOVÝCH
průměrná denní produkce
3

-1

30,60 m /den (≈ 0,35 l.s )

měsíční produkce
3

830 m /měs.

roční produkce
9 943 m3/rok

Vody budou odváděny gravitačně navrženou kanalizací do čerpací stanice splaškových vod na pozemku
investora, která je součástí objektu. Z čerpací stanice budou dopravovány tlakovou kanalizací do koncové
šachty zrealizované veřejné splaškové kanalizace v ulici Dolní Novosadská a dále na ČOV, která je součástí
veřejné splaškové kanalizace. Na vývodu odpadních vod z provozu jídelny bude před napojením na kanalizaci
osazen lapák tuku, který je součástí splaškové kanalizace.

Odpadní vody technologické
Posuzovaný záměr je bez produkce odpadních vod technologických.

Čistící zařízení, recipient
Během provozu areálu budou jako vody se změněnou kvalitou produkovány splaškové vody a srážkové vody
zachycené na parkovacích stáních. Splaškové vody budou odváděny do veřejné splaškové kanalizace a dále
na městskou ČOV. Srážkové vody z ploch parkovacích stání budou odváděny přes OLK do řeky Moravy.
K čištění srážkových vod budou použity odlučovače lehkých kapalin (viz předchozí text).

B.III.3. Odpady
Produkce odpadů při výstavbě bude odpovídat charakteru a rozsahu stavby. Půjde o běžné druhy odpadů ze
stavební činnosti bez nadměrného množství nebezpečných odpadů. Při výstavbě lze předpokládat produkci
následujících druhů odpadů:
Číslo odpadu

Název odpadu

Kategorie

ODPADNÍ OBALY
15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

15 01 02

Plastové obaly

O

15 01 03

Dřevěné obaly

O

15 01 04

Kovové obaly

O

15 01 06

Směsné obaly

O

15 01 07

Skleněné obaly

O

15 01 09

Textilní obaly

O

15 01 10

Plast., skleněné či kovové obaly obsahující zbytky nebezpečných látek či těmito látkami
znečištěné ( barvy, tmely, atd.)

N

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY
17 01 01

Beton

O

17 01 02

Cihly+ omítky

O

17 02 01

Dřevo

O

17 02 02

Sklo

O

17 02 03

Plasty - podlahové PVC, Pe

O

17 03 03

Výrobky z dehtu (izolační lepenky)

N

17 04 05

Železo a ocel

O

17 04 11

Kabely elektro

O

20 01 21

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

N
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KOMUNÁLNÍ ODPADY
20 01 01

Papír, lepenka

O

20 01 02

Sklo

O

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

Předpokládaná produkce odpadů za provozu areálu je souhrnně uvedena v následující tabulce.
Tab.: Předpokládaná produkce odpadů

Zatřídění odpadů

Místo produkce

Způsob odstranění

Orientační
množství t/r

13 05 07

Zaolej. voda z odluč. oleje

kat. N

OLK

ČOV

2

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

kat. O

Sklady

Sběr odpadů

15

15 01 02

Plastové obaly

kat. O

Sklady

Sběr odpadů

5

15 01 03

Dřevěné obaly

kat. O

Sklady

Spalovna, využití

3

15 02 03

Čistící tkaniny, filtrační
materiály

kat. O

Filtrace vzduchu

Spalovna

0,5

16 06 01

Olověné akumulátory

kat. N

sklad

využití

0,5

19 08 09

Směs tuků a olejů u odl. tuků kat. O

OT

Využití, skládka

10

20 01 08

Biol. rozl. odpad z kuchyní

Kat. O

Provoz

Využití

25

20 01 21

Zářivky apod.

kat. N

Údržba osvětlení

Odstranění

200 ks

20 02 01

Biol. rozl. odpad ze zahrad

Kat. O

Údržba

Využití

2

20 03 01

Směsný komunální odpad

Kat. O

Administrativa, sklady

Skládka

15

20 03 03

Uliční smetky

Kat. O

Údržba

Spalovna

0,5

20 03 06

Odpad z čištění kanalizace

Kat. O

Údržba

Skládka

2

Odhadnutá druhová i množstevní produkce odpadů je stanovena orientačně podle účelového charakteru
areálu. Upřesnění produkce odpadů bude provedeno v následných fázích přípravy a realizace stavby.
Povinnosti původce odpadů jsou určeny zákonem č. 185/2001 Sb. a dalšími prováděcími předpisy platnými
v oblasti odpadového hospodářství.
Způsoby využití a odstraňování odpadů budou odpovídat běžným podmínkám v regionu a musí respektovat
platnou legislativu. Provoz areálu bude využívat stávajících zařízení a nevyžaduje výstavbu nových kapacit na
využití nebo odstraňování odpadů.

B.III.4. Ostatní
Hluk
Dopravní provoz související se záměrem je ve smyslu platných Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku
z dopravy (Liberko, M.: 1991, novelizace 1996, 2004) považován za zdroj hluku z dopravy. Počet
přijíždějících vozidel denně (viz výše uváděné hodnoty dopravních zátěží) přesahuje limitní hodnotu dle
uvedených metodických pokynů, kde za zdroj hluku ve venkovním prostředí je považována "doprava po
pozemních komunikacích s intenzitou automobilové dopravy vyšší než 30 osobních automobilů za hodinu,
resp. automobilová doprava po těchže komunikacích, jejíž hlukové imise jsou vyšší než hlukové imise,
vyvolané intenzitou dopravy 30 osobních automobilů za hodinu".
Vzhledem k tomu, že vstupem pro výpočet dopravního hluku je intenzita a skladba dopravního proudu,
nejsou zde uváděny hlukové emise jednotlivých vozidel. Výpočet dopravního hluku je předmětem dalších
kapitol tohoto oznámení.
V areálu bude prováděna pouze skladová resp. jednoduchá kompletační a montážní činnost. Ve spektru
zdrojů hluku budou převažovat manipulační mechanismy (vysokozdvižné vozíky), jednoduché stroje nebo
ruční elektrické nástroje.
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Činnosti budou uzavřeny v halách, ve venkovním prostoru lze předpokládat pouze pojezdy vozidel a provoz
manipulační techniky. Hlukové emise venkovních činností nepřekročí cca LA = 60 dB/5 m.
Součástí záměru budou dále běžná technická zařízení budov (vytápění, vzduchotechnika, klimatizace apod.),
hlukové emise těchto zařízení nepřekračují při vyústění do venkovního prostoru úroveň cca LA = 55 dB/5 m.
V období výstavby lze očekávat dočasné zvýšení hlukových hladin z důvodu provozu stavební dopravy a
stavebních mechanismů. Emisní hladiny hluku nejsou specifikovány, celkově však půjde o běžné a s ohledem
na okolní území (bez chráněných prostor resp. zástavby) málo významné zdroje.

Vibrace a záření
Zdroje vibrací nejsou uvažovány.
Zdroje ionizujícího a elektromagnetického záření nejsou uvažovány.

B.III.5. Rizika vzniku havárií
Záměr nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů.
Záměr nespadá do režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.
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ČÁST C

(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ)
C.I.
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Navržený areál se nachází v jižní části katastru města Olomouce, k.ú. Nemilany, které je centrem
Olomouckého kraje.
Pozemky vymezené pro prověřovaný záměr jsou součástí orné půdy. Navržený areál na v. ohraničuje silnice
II/435, na severu sousedí s areálem s distribučním centrem AHOLD, na jihu je hranice vedena podél stávající
polní cesty.
Záměr je umístěn v oblasti údolní nivy řeky Moravy. Terén je v území rovinný, nadmořská výška se na
lokalitě pohybuje okolo 208 m n.m.
Nejbližší obytná zástavba je vzdálena cca 250 m od skladových hal – východní okraj zástavby Nemilan.
Širší okolí stavby a její poloha na území města jsou patrné z následujícího obrázku (viz příloha č. 1.2.).
Obr.: Zájmové území záměru (1:25 000)

Území města Olomouce patří (dle sdělení č. 4 MŽP ČR uveřejněném ve věstníku částka 3 z března 2007)
mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO).
Plochou záměru neprotéká žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na něm ani žádná vodní
plocha, prameniště či mokřad. V dotčeném území se nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje.
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Území prověřovaného záměru se nachází mimo ochranná pásma zdrojů pitné vody.
Území prověřovaného záměru se nachází mimo chráněné oblasti přirozené akumulace vod. Hranice CHOPAV
Kvartér řeky Moravy probíhá podél koryta toku, zhruba 250 m sv. od hranice navrženého areálu.
Dotčené území se nenachází v zátopovém území.
Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. V území nejsou
vymezeny žádné prvky ochrany přírody a krajiny:


Záměr nezasahuje na plochy prvků územního systému ekologické stability, a to ani na lokální,
ani na regionální úrovni.



Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného významného krajinného prvku.



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



Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000.



Dotčené území není součástí přírodního parku.

Na dotčené území se nevztahuje zvláštní režim památkové ochrany.
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost navrhovaného
záměru. V území nebyla prokázána přítomnost staré ekologické zátěže.

C.II.
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Dotčené území se nachází v okrajové části města Olomouce, na plochách určených pro výrobu a služby.
Plochy pro bydlení se nachází cca 250 m západně a jihozápadně od objektů jednotlivých hal navrženého
areálu při okraji zástavby obce Nemilany, která je součástí města Olomouce. Celkový počet obyvatel města
Olomouce je 100.186 (k 31.12.2006).

Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Území města Olomouce patří (dle sdělení č. 4 MŽP ČR uveřejněném ve věstníku částka 3 z března 2007)
mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Důvodem pro zařazení do OZKO je překračování limitu
pro maximální denní koncentrace tuhých látek frakce PM10 na 85,8 % území města, a dále překračování
limitů pro roční koncentrace PM10 na 3,1 % území a NO2 na 1,8 % území.
Nejbližší stanice imisního monitoringu jsou v Olomouci, nejbližší stanice je vzdálena od hodnocené lokality
cca 2,5 km. Uvedené hodnoty byly naměřeny v roce 2006.
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Oxid dusičitý (NO2)

Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že roční průměrné koncentrace oxidu dusičitého se na jednotlivých
lokalitách v Olomouci značně liší. Nejvyšší koncentrace (nadlimitní) jsou dosahovány na stanici ležící v těsné
blízkosti poměrně frekventované ul. Velkomoravské, oproti tomu na stanici Šmeralova průměrné roční
koncentrace dosahují úrovně cca 60 % imisního limitu (LV=40 µg.m-3). Obdobě je tomu i u maximálních
naměřených koncentrací, kdy nejvyšší (nadlimitní) zátěž je naměřena na ul. Velkomoravské, nejnižší pak na
stanici Šmeralova, kde maximální hodinové koncentrace dosáhla cca 62% limitu (LV=200 µg.m-3).
Tuhé látky (PM10)

Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že roční průměrné koncentrace tuhých látek se na jednotlivých
lokalitách v Olomouci značně liší. Nejvyšší koncentrace (nadlimitní) jsou dosahovány na stanici ČHMÚ č.
1075, oproti tomu na stanici Šmeralova průměrné roční koncentrace dosahují úrovně cca 77 % imisního
limitu (LV=40 µg.m-3). Obdobě je tomu i u maximálních naměřených koncentrací, kdy nejvyšší (nadlimitní)
zátěž je naměřena na ul. Velkomoravské, nejnižší pak na stanici Šmeralova, limit pro maximální 24hodinové
koncentrace (LV=50 µg.m-3) byl překročen na všech stanicích.
Klimatické faktory
Z klimatického hlediska leží lokalita v klimatické oblasti T2, tedy v teplé oblasti s následující charakteristikou:
T2 - dlouhé léto, teplé a suché, velmi krátké přechodné období s teplým až mírně teplým jarem i
podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi krátkým trváním sněhové
pokrývky.
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Další údaje shrnujeme v následující tabulce.
Číslo oblasti
Počet letních dnů

T2
50 až 60

Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více

160 až 170

Počet mrazových dnů

100 až 110

Počet ledových dnů

30 až 40

Průměrná teplota v lednu

-2 až -3

Průměrná teplota v červenci

18 až 19

Průměrná teplota v dubnu

8 až 9

Průměrná teplota v říjnu

7 až 9

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více

90 až 100

Srážkový úhrn ve vegetačním období

350 až 400

Srážkový úhrn v zimním období

200 až 300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

40 až 50
120 až 140
40 až 50

Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Záměr se nachází v klidovém prostoru bývalého zahradnictví. Hluková situace je zde dána zejména silničním
provozem na okolních komunikacích (II/435, vzdáleně R35), které tvoří dominantní zdroj hluku v území. V
severní části areálu záměru se projevuje hluk z dopravních a manipulačních činností v sousedícím areálu
AHOLD. Celkově je však hluková situace v prostoru záměru vyhovující resp. není z důvodu nepřítomnosti
chráněných prostor hodnocena.
Nejbližší resp. nejvíce dotčený chráněný venkovní prostor resp. chráněný venkovní prostor staveb se nachází
v těchto prostorech:
1 ... obytná zástavba, ul. Dolní Novosadská, vzdálenost od pozemku záměru cca 250 m
2 ... obytná zástavba, Nemilany, ul. Povelská, vzdálenost od pozemku záměru cca 120 m
3 ... obytná zástavba, Nemilany, ul. Hviezdoslavova, vzdálenost od pozemku záměru cca 250 m
Uvedené body se nacházejí na hranici obytné zástavby obcí a reprezentují tak nejbližší resp. nejvíce dotčený
chráněný venkovní prostor nebo chráněný venkovní prostor staveb. Hygienický limit pro hluk z provozoven
zde činí LAeq,T = 50/40 dB, pro hluk z pozemních komunikací LAeq,T = 55/45 dB a pro hluk z hlavních
pozemních komunikací LAeq,T = 60/50 dB. Hluková situace v uvedených bodech je subjektivně vyhovující.
V území nejsou provozovány zdroje radioaktivních výpustí do životního prostředí. Úroveň
elektromagnetického záření nebyla zjišťována, lze předpokládat, že se nevymyká běžnému stavu, bez
konfliktů s hygienickými limity.
Další závažné (negativní nebo pozitivní) fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit,
nebyly zjištěny.

Povrchová a podzemní voda
Hydrologický popis území
Území záměru náleží hlavnímu povodí 4-10-03 - Morava od Třebůvky po Bečvu, dílčímu povodí toku
Nemilanky, hydrologické pořadí č. 4-10-03-116.
Morava
Řeka Morava pramení na jižních svazích Králického Sněžníku ve výšce 1380 m n. m. a ústí zleva do Dunaje u
Děvína ve výšce 136 m n. m. po 353,1 km toku. Plocha povodí činí 26 579,7 km2, průměrný průtok u ústí
činí 120 m3.s-1. Morava se svými přítoky odvodňuje převážnou část území moravské části České republiky.
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Řeka Morava je významným tokem podle vyhlášky MZ č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam
významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků.
Správcem toku je Povodí Moravy, s.p.
V území protéká řeka Morava širokou údolní nivou generelně ve směru S – J. Záměr se nachází v povodí
pravého břehu toku, řeka Morava protéká 300 m severovýchodně od okraje lokality záměru. Záměr je
umístěn na úrovni ř.km 230 toku.
Nemilanka
Nemilanka pramení severně od Slavonína a vlévá se zprava do Moravy na úrovni ř.km 226 toku Moravy,
východně od Tážal. Délka toku činí cca 5,9 km.
Nemilanka není významným tokem ve smyslu vyhlášky MZ č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam
významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků.
Nemilanka protéká ve směru SZ - JV zhruba 1 km jihozápadně od okraje lokality záměru.
Obr.: Hydrologická situace (1:50 000)

jiné povrchové toky a akumulace
Na území záměru ani v jeho okolí se nenachází žádný přirozený vodní tok nebo trvalé akumulace povrchové
vody.
Zátopová území
Stavba se nachází v záplavovém území. Hladina stoleté povodně v zájmovém území výstavby v pravobřežní
inundaci Moravy na k.ú. Nemilany je stanovena na kótě 209,24 m n.m.
Vodní zdroje
Záměr se nachází mimo ochranná pásma vodních zdrojů.
Záměr se nachází mimo území chráněných oblastí přirozené akumulace vod (CHOPAV). Hranice CHOPAV
Kvartér řeky Moravy prochází cca 250 m severovýchodně od řešeného území podél řeky Moravy.
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Hydrogeologická situace
Na území stavby a do jejího širšího okolí zasahují následující hydrogeologické rajóny:
-

162 Pliopleistocénní sedimenty Hornomoravského úvalu

-

222 Hornomoravský úval

Hydrogeologický rajón 162 tvoří kvartérní fluviální sedimenty převážně středomoravské nivy a vyšších
údolních teras. Hydrogeologický systém je charakterizován mocným souvrstvím kolektorských štěrkopísků,
které vyplňují rozsáhlé deprese předkvartérního reliéfu. Bazální izolátor kvartérní zvodně tvoří neogenní jíly.
Na území rajónu jsou situovány významné odběry vod pro veřejné zásobování pitnou vodou.
Hydrogeologický rajón 222 tvoří na zájmovém území podložní hydrogeologický systém rajónu 162. Souvrství
neogénních sedimentů rajónu je charakterizováno převahou pelitických sedimentů, které tvoří na území
bazální izolátor kvartérního zvodnění. Mocnosti neogénních kolektorů s výjimkou bazálních se pohybují
v řádu jednotek metrů a jsou tvořeny převážně jemnozrnnými jílovitými písky, které směrem k okrajům a na
bázi přecházejí v písčité štěrky. Zvodnění v prostředí neogénu je charakterizováno napjatou hladinou,
vodárenský význam rajónu je nízký.
Hlavním kolektorem podzemní vody na zájmovém území a v jeho širším okolí jsou průlinově propustné
kvartérní fluviální štěrkopísčité sedimenty, popř. společný kolektor pliocénních a nadložních kvartérních
klastik. Bazálním izolátorem podzemních vod mělkého oběhu jsou pak vápnité jíly spodního badenu nebo
pliocénní sedimenty v jílovitém vývoji.
Podzemní vody jsou v širším okolí dotovány přímou infiltrací srážek, podzemními vodami z tranzitních
kolektorů na svazích Nízkého Jeseníku a Prostějovské pahorkatiny a infiltrací z koryta Moravy. Směr proudění
podzemní vody postupuje na území generelně k JV a je ovlivňován stavem vody v korytě toku.

Půda
Pozemky dotčené výstavbou jsou převážně součástí zemědělského půdního fondu (ZPF). Malá část byla
vyjmuta v souvislosti s předchozím provozem zahradnictví na výstavbu objektů a zpevněných ploch.
Záměr nezasahuje na plochy určené k plnění funkcí lesa.
Na dotčených pozemcích je podle katastru nemovitostí vymezen následující kód BPEJ, kterému je přiřazena
příslušnost ke třídě ochrany ZPF:
BPEJ 3.56.00

I. Třída ochrany

Z agronomického hlediska se jedná o nadprůměrné půdy náležící do I. třídy ochrany ZPF.
Do I. třídy ochrany zemědělské půdy jsou řazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických
regionech, převážně na plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze ZPF
pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability, případně pro liniové
stavby zásadního významu.
Charakteristika půd podle hlavní půdní jednotky kódu BPEJ je následující :
Půda charakterizovaná BPEJ 35600 patří do klimatického regionu T3, jedná se o nivní půdy na nivních
uloženinách, středně těžké, s příznivými vláhovými poměry (hlavní půdní jednotka 56), půdy jsou hluboké,
bezskeletovité - obsah skeletu do 10% (obsah skeletu je vyjádřen celkovým obsahem štěrku - pevné částice
hornin od 4 do 30 mm - a kamene - pevné částice hornin nad 30 mm).
Na zájmovém území se vyskytuje pouze fluvizem modální i slabě glejovou. Charakteristické jsou pouze
fluvickými znaky (vrstevnatost, nepravidelné rozložení organických látek s obsahem >0,5 % v celém
profilu). Tyto půdy se vytvářejí v nivách řek a potoků z povodňových sedimentů.
V současné době není pozemek zemědělsky využíván. Plocha je zarostlá vegetací a z původního využití
v rámci zahradnického areálu je plocha pro zemědělskou produkci v současném stavu nevyužitelná.
S ohledem na předchozí využití pozemků (zahradnictví a zemědělské produkce) není předpokládáno
znečištění zemin.
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Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologické poměry, charakter terénu
Podle geomorfologického členění České republiky (Demek 1984) náleží území stavby následujícím
morfologickým jednotkám:
-

provincie Západní karpaty

-

soustava Vněkarpatské sníženiny

-

podsoustava Západní vněkarpatské sníženiny

-

celek Hornomoravský úval

-

podcelek Středomoravská niva

Hornomoravský úval je rozsáhlá příkopová propadlina vyplněná neogénními a kvartárními sedimenty, jejíž
osu tvoří široká údolní niva řeky Moravy.
Podcelek Středomoravská niva tvoří střední část Hornomoravského úvalu. Jedná se o výraznou akumulační
rovinu, protáhlou podél toku Moravy ve směru SSZ - JJV. Střední výška na území celku činí 206,1 m n.m.,
střední sklon 0°22'.
Širšímu okolí záměru dominuje široké údolí řeky Moravy, která protéká východně od lokality. Morfologie
oblasti je zatížena antropogenními prvky, zejména městskou a komerční zástavbou a úpravami v trase
významného dopravního koridoru silnice R35, která je vedena v blízkosti záměru, jižně od lokality.
Záměr je umístěn v oblasti údolní nivy řeky Moravy. Terén je v území rovinný, nadmořská výška se na
lokalitě pohybuje okolo 208 m n.m.
Geologické poměry
Předneogénní podklad tvoří v oblasti Olomouce paleozoikum Drahanské vrchoviny (západní část) a
sedimenty kulmu Nízkého Jeseníku (východní a severní část Olomouce).
V období miocénu došlo v oblasti k mořské transgresi a k zaplavení tektonicky podmíněných depresí. Na
zájmovém území jsou zastoupeny sedimenty spodního badenu, většinou šedé vápnité jíly se slabými
vložkami jemně zrnitých křemenných písků.
Na vápnitých jílech spodního badenu došlo v oblasti během pliocénu k sedimentaci v režimu průtočného
jezera. Sedimenty tzv. pestré pliocénní série jsou charakteristické střídáním jemně až hrubě zrnitých písků
jílovitých písků, křemitých štěrků a nevápnitých jílů.
V nadloží pliocénní pestré série jsou na zájmovém území zastoupeny sedimenty staršího pleistocénu
charakteru hlinitých štěrkopísků spodní akumulace kralické terasy. Jedná se o dobře vytříděné štěrky a
štěrkopísky s valouny do 5 cm, místně s vložkami písků a jílů.
V nadloží spodní akumulace Kralické terasy (mladší není v širším okolí zájmového území vyvinuta) došlo
k sedimentaci tzv. proluviálních štěrků s nedokonale opracovanými valouny o průměru až 20 cm a s hlinitou
příměsí. Mocnost proluviálních štěrků narůstá od toku Moravy směrem k úpatí Nízkého Jeseníku, kde
dosahuje až 15 m. Stáří proluviálních štěrků odpovídá střední až svrchní části risského glaciálu.
Kvartérní sedimentace je v oblasti údolní nivy ukončena souvrstvím holocénních náplavových hlín.
Nerostné suroviny a přírodní zdroje
Stavba se nachází mimo území ložisek nerostných surovin a jejich ochranných pásem, záměr není ve střetu
se zájmy ložiskové ochrany.
Geologické nebo paleontologické památky nejsou v území registrovány.
Stabilita území, seismicita
Na zájmovém území a v jeho širším okolí nejsou Geofondem ČR registrovány sesuvné jevy nebo svahové
pohyby, území není poddolováno. Podle ČSN 73 036 "Seismická zatížení staveb" náleží zájmové území do
seismicky klidné oblasti s rizikem zátěže do 6° M.C.S.
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Fauna, flóra a ekosystémy
Biogeograficky Culek (1995) zařazuje území do Hercynské subprovincie a Litovelského regionu.
Fytogeograficky je území řazeno do fytogeografického okresu Haná. Potenciálně by se zde mohly rozkládat
jilmové doubravy (Querco-Ulmetum).
Současná vegetace vychází z předchozího využití plochy : zahradnictví. Najdeme zde velké množství různých
cizokrajných dřevin a keřů. Dřeviny dříve určené na parkovou výsadbu jsou zasázeny v asi 40 m dlouhých
řadách. Jehličnany jsou také sdruženy do skupin a jsou poměrně vzrostlé (odhadem kolem 10 m) a vytváří
příjemná zátiší. Keře se vyskytují prakticky na celé ploše zájmového území v různých hustotách. Bylinné
patro je tvořeno ruderálními druhy, mechové patro nijak nevyniká.

Popis aktuálního stavu území
Součástí tohoto oznámení je biologický průzkum lokality, který je prezentován v příloze č. 2 v plném znění.
V následujícím textu uvádíme základní informace o lokalitě. Pro podrobnější informace odkazujeme na
uvedenou přílohu.
Území plánované stavby se nachází v záplavovém území řeky Moravy, která leží od pozemku cca 250 m
východně. Pozemek o rozloze 117 000 m2 je areálem bývalého zahradnictví, s pozůstatky obvodových zdí tří
skleníků. Severní strana pozemku sousedící s areálem firmy Ahold je částečně ohraničena betonovou cestou
lomící se asi v polovině do středu. Podél cesty a směrem cca 50 m od obvodu je pozemek znehodnocen
haldami odpadků. Částečně jako pozůstatek zahradnictví, z převážné většiny však později dovezených
jako černá skládka.
Za ohybem cesty a mimo dosah odpadků se rozkládá travinné společenstvo s mnoha vzrostlými i mladými
dřevinami a keři obtížně určitelných druhů, zřejmě kříženců, či dovezených druhů. Nalézají se zde pro tuto
oblast ojedinělé dřeviny jako například Pinus jeffrey (borovice jeffreyova), Pinus ponderosa (borovice těžká),
Pseudotsuga menziesii (douglaska tisolistá) nebo dokonce Metasequoia glyptostroboides (metasekvoje
čínská), které zde působí více než exoticky. Stáří mladších dřevin se dá usoudit na 15-30 let, vzrostlé stromy
jsou ještě starší. Nalézají se zde plošky se stromy vysázenými v rovných liniích, což je důsledek tehdejšího
zahradnického pěstování. Někteří jedinci patří do skupiny náletových dřevin.
Pod stromy jsou místy pohozené květináče a přepravky z umělé hmoty se sazeničkami, které stačily za roky
nekontrolovaného ponechání ladem vyrůst přímo z květináčů. Několik stromů je kolem dokola obryto až ke
kořenům, zřejmě důsledek neúspěšného pokusu strom vyrýt a přesadit na jiné místo. Areál je nelegálně
využíván jako zdroj topiva pro místní obyvatele, kteří si sem evidentně chodí pro větve a i celé stromy.
Až na zmíněné ruiny tří skleníků a dvou betonových cest, které zasahují do pozemku pouze částečně se zde
nenacházejí žádné jiné stavby, krom sloupků polospadlého oplocení.
Pomineme-li současný stav lokality, je areál zajímavý jak z hlediska dendrologického tak z hlediska
ornitologického, neboť zde nalézá hnízdiště i útočiště mnoho ptačích druhů z okolí. Byly zde zjištěny dva
druhy silně ohrožené Accipiter nisus (krahujec obecný) a Oriolus oriolus (žluva hajní). Z přísně chráněných
druhů uvádíme například: Erithacus rubecula (červenka obecná), Carduelis cannabina (konopka obecná),
Carduelis chloris (zvonek zelený), Coccothraustes coccothraustes (dlask tlustozobý) anebo Troglodytes
troglodytes (střízlík obecný). Dále se zde vyskytují zástupci přísně chráněných čeledí Falconiformes (dravci),
Laniidae (ťuhýkovití), Sylviinae (pěnicovití), Regulinae (králíčkovití), Motacillidae (konipasovití) a například
Emberizidae (strnadovití).
Z chráněných druhů ptáků jmenujme Columba palumbus (holub hřivnáč), Sturnus vulgaris (špaček obecný) a
například Pica pica (straka obecná).
Areál plní funkci refugia a remízku, neboť v území není žádné jiné větší stromové seskupení, kde by se
mohlo ptactvo schovat před svými predátory a odpočinout si při přeletu nad městem. Zároveň jsou drobní
živočichové, kterým lokalita slouží jako úkryt, zdrojem potravy pro dravce.
Vegetace je především ruderální, v období průzkumu nebyly nalezeny žádné chráněné druhy rostlin. Přesto
hrají travinná ruderální společenstva velkou úlohu jako úkryty pro ptactvo a hmyz. Role a zastoupení druhů
hmyzu nebyly dosud dostatečně prozkoumány. Vzhledem k unikátnosti a ojedinělosti některých dřevin a keřů
lze předpokládat výskyt specificky vázaných druhů hmyzu a malých obratlovců.
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Řešené území není v územním ani funkčním střetu s žádným prvkem územního systému ekologické
stability. Zájmová lokalita spadá do ochranného pásma dvou nadregionálních biokoridorů (BK 42 a BK 43) a
jednoho lokálního biocentra (BC 33). Osy obou biokoridorů se nachází cca 700 m od obou BK. BK 42 je
tvořen z větší částí topolem (Populus deltoides), vrbou (Salix sp.), lípou srdčitou (Tilia cordata) atd. Tento
biokoridor by se měl ponechat přirozenému vývoji. BK 43 má podobné druhové složení rostlinstva, navržena
je pro něj dovýsadba dřevin. Lokální biocentrum BC 33 je vloženo mezi BK42 a BK43 a leží na levém břehu
řeky Moravy. Tvoří jej nepříliš bohaté břehové porosty, mělo by být postupně rozšiřováno zalesněním zhruba
3 ha luk.
Na zájmové území nezasahuje žádné zvláště chráněné území (NPR, NPP, CHKO, PR, PP).
V zájmovém území nejsou vymezeny žádné významné krajinné prvky. Mezi nejbližší VKP lze uvést vodní
toky v širším okolí záměru:
−

řeka Morava (VKP ze zákona) – cca 250 m v.

−

tok Nemilanka (VKP ze zákona) – cca 500 m z.

V blízkém ani širším okolí záměru není vymezen žádný registrovaný významný krajinný prvek.
Na území záměru nezasahuje žádná ptačí oblast, které jsou součástí soustavy Natura 2000.
V zájmovém území záměru není vymezena žádné evropsky významná lokalita. Ve vzdálenosti cca 500 m
vzdušnou čarou se nachází evropsky významná lokalita Morava - Chropyňský luh (kód lokality CZ0714085).
EVL tvoří větší lesní porosty tvrdých luhů v nivě dolního toku Morávky s mokřadními biotopy.

Krajina
Zájmové území se nachází se na jižním okraji města Olomouc a je rovinaté bez výrazných krajinných prvků.
Území je převážně bez lesních porostů a jiných přírodních prvků. V území není žádná výrazná dominanta,
která by tvořila charakter a ráz tohoto území. Z hlediska krajiny lze dotčené území a jeho okolí
charakterizovat jako příměstskou antropogenně výrazně poznamenanou krajinu. Vodní plochy se
v zájmovém území nevyskytují. Vodní toky s doprovodnou vegetací probíhají při okrajích širšího území (v –
Morava, z – Nemilanka).
Charakter okolí stavby je dokumentován na ortofotomapě zájmového území.
Obr.: Situace lokality na podkladu ortofotomapy zájmového území

Lokalita je v rovinaté krajině poměrně významně vizuálně exponována z bližšího okolí, zejména ze západu a
jihu. V širším území pak není tato expozice významná (viz fotodokumentace v příloze č. 1.6.).
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Hmotný majetek a kulturní památky
Na řešeném území se nevyskytují žádné nemovité kulturní a historické památky. V prostoru se rovněž
nenachází žádná drobná solitérní architektura.
Většina památkově chráněných objektů se nachází v centru města Olomouce, které je chráněno jako
památková rezervace. Sloup Nejsvětější trojice byl v roce 2000 vyhlášen jako památka světového kulturního
dědictví a zapsán na seznam památek UNESCO.
Osídlení v nivě řeky Moravy je dokumentováno řadou archeologických nálezů. Nejstarší osídlení je datováno
do paleolitu. Území bylo vždy poměrně hustě osídleno.
Přímo v řešeném prostoru nejsou archeologické památky registrovány, archeologické nálezy na dotčených
plochách však nelze vyloučit.

Dopravní a jiná infrastruktura
Záměr se nachází v jižní části města Olomouce na ploše nevyužívaného zahradnictví jižně areálu AHOLD.
Dopravně je záměr napojen úrovňovou křižovatkou tvaru T na silnici II/435 (ul. Dolní Novosadská).
Schéma dopravní infrastruktury dotčeného území je zřejmé z následujícího obrázku.
Obr.: Silniční dopravní infrastruktura dotčeného území

Silnice II/435, na kterou je záměr připojen, představuje v daném území sběrnou komunikaci, směrově
nedělenou, šířky v koruně cca 7,5 m. Stavebně technický stav je vyhovující, s občasnými výtluky, při zajištění
provozní a zimní údržby vyhovuje požadovanému provozu.
Hlavní dopravní osu území představuje silnice R35 (jižní obchvat Olomouce). Jde o čtyřpruhovou směrově
rozdělenou rychlostní silnici nadměstského i nadregionálního charakteru. Jejím prostřednictvím je území
připojeno na vyšší komunikační síť (D1, D47 a jiné). Směrové, šířkové a výškové uspořádání je vyhovující,
stejně tak jako stavebně-technický stav.
Intenzity dopravy na komunikační síti dotčeného území jsou zřejmé z následujícího obrázku a tabulky.
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Obr.: Pentlogram intenzity dopravy na komunikační síti dotčeného území, čísla sčítacích profilů (ŘSD ČR, 2005)

Tab.: Intenzity dopravy na komunikační síti dotčeného území (ŘSD ČR, 2005)

Silnice

Profil

Těžká

Osobní

Motocykly

Celkem

II/435

7-1923

2012

5075

41

7128

7-1920

1244

3827

37

5108

7-0007

6428

14540

32

21000

7-0008

6644

15023

33

21700

R35

Jiné druhy dopravy (železniční) v území nejsou k dispozici.

Jiné charakteristiky životního prostředí
Pro území nejsou dále specifikovány žádné charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny.

Územně plánovací dokumentace
Navržený areál je v souladu s územním plánem města Olomouce.
Funkční využití dotčených ploch je specifikováno jako plochy výroby a služeb. Podle daných regulativů
uspořádání území tyto plochy slouží převážně pro umístění zařízení více rušivých služeb, lehké a řemeslné
výroby a skladů souvisejících s prodejními plochami.
Přípustné
−

velkoobchodní zařízení

−

výroba se slabými až mírně negativními vlivy na okolí spojená s prodejem,

−

zařízení výrobních služeb,

−

zařízení administrativy, veřejného stravování,

−

maloobchodní zařízení kat.I,
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−

maloobchodní zařízení kat. II přístupné z hlavních komunikací a se zajištěním statické dopravy v
komplexu těchto zařízení

−

manipulační plochy

Výjimečně přípustné:
−

maloobchodní zařízení v kat. III pouze v případě stavebních změn (nástaveb, přístaveb, stavebních
úprav, změn v užívání) stávajících objektů - tzv.rekonverzí převážně výrobních areálů, při posouzení
objemu a stavebně technického řešení objektů, přístupné z hlavních komunikací, se zajištěním
statické dopravy v komplexu zařízení

−

sklady bez vazby na prodej

−

bydlení vlastníků, správců a provozovatelů zařízení

−

zařízení kultury a sportu především jako využití stávajících objektů a ploch

−

objekty statické dopravy

−

čerpací stanice pohonných hmot v komplexu s jinou přípustnou funkcí a přístupné z hlavních
komunikací.

Situace záměru na podkladu Územního plánu města Olomouce je znázorněna na následujícím obrázku.
Obr.: Situace záměru na podkladu Územního plánu města Olomouce (bez měřítka)

STRANA 39 z 60

Logistický areál OLOMOUC - NEMILANY
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

ČÁST D

(ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)
D.I.
CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD
JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI
Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Nedojde k negativním vlivům na obyvatelstvo. Záměr neprodukuje ve významné míře (tj. v míře, které by
způsobovaly přeslimitní vlivy) žádné škodliviny (znečištění ovzduší, hluk), které by mohly samy o sobě nebo
ve spojení s dalšími aktivitami v území vést k překračování příslušných hygienických limitů.
Na základě informací zjištěných v rámci zpracování oznámení lze předběžně vyloučit postižitelné negativní
důsledky na veřejné zdraví z následujících důvodů:


Z hlediska znečištění ovzduší není předpokládáno významné a objektivně zjistitelné navýšení stávající
imisní zátěže v blízkém i širším okolí stavby. V okolí stavby není očekáváno překračování imisních
limitů vlivem provozu posuzovaného záměru, významné zdravotní vlivy nejsou z tohoto titulu
předpokládány.



Významné a nadlimitní navýšení hlukové zátěže v důsledku realizace záměru není očekáváno. Vlivem
provozu záměru nedojde k překračování přípustných hodnot ekvivalentních hladin hluku u nejbližší
chráněné zástavby.



Záměr nebude zdrojem znečištění povrchových a podzemních vod, nebude rovněž zdrojem
kontaminace zemědělské půdy. Zdravotní rizika spojená s kontaminací podzemních či povrchových
vod nebo zemědělských plodin lze vyloučit.



Navýšení dopravy vlivem provozu areálu lze považovat za akceptovatelné a středně významné,
v širším měřítku je pak za nízké. Riziko úrazů spojené s provozem dopravních prostředků nebude
podstatně zvýšeno ani sníženo.



Záměr je situován na území ovlivněné antropogenní činností (zemědělská půda, průmyslová zóna)
vyhrazené pro daný typ využití (průmysl a výroba). Narušení psychické pohody není předpokládáno.

Z uvedeného rozboru vyplývá celkově nízké ovlivnění obyvatel z hlediska potenciálních zdravotních vlivů
nebo rizik.
Přímé sociální dopady stavby lze hodnotit jako nízké pozitivního charakteru.
Významné ekonomické dopady realizace záměru pro město a obyvatelstvo nejsou očekávány.
Záměr neomezuje stávající rekreační aktivity v území.

Vlivy na ovzduší a klima
Vliv hodnoceného záměru na kvalitu ovzduší bude spočívat v ovlivnění emisemi vznikajícími při spalování
zemního plynu při vytápění a při provozu spalovacích motorů vozidel přijíždějících do areálu.
Pro vyhodnocení imisní zátěže oxidem dusičitým (NO2) byl zpracován výpočet podle metodiky SYMOS 97. Do
výpočtu jsou jako zdroje znečišťování ovzduší zahrnuty jak stacionární bodové zdroje (vytápění), tak i
doprava zajíždějící do areálu. Výsledky tohoto výpočtu jsou graficky znázorněny na následujících obrázcích.
Podrobnější údaje a komentář výsledků jsou uvedeny v rámci rozptylové studie, která je součástí tohoto
oznámení (viz. příloha č. 3).
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Obr.: Vliv na imisní zatížení ovzduší

průměrné roční koncentrace NO2 (µg.m-3)

Z výše uvedeného obrázku je zřejmé, že nejvyšší průměrná roční koncentrace bude dosahována v prostoru
vjezdu do areálu a bude dosahovat hodnot do 0,6 µg.m-3, tedy cca 1,5% imisního limitu (LVr=40 µg.m-3).
V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže ještě nižší.
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Obr.: Vliv na imisní zatížení ovzduší

maximální hodinové koncentrace NO2 (µg.m-3)

Maximální hodinové koncentrace budou dosahovány jihozápadně od areálu. Vypočtené koncentrace dosahují
hodnot do 4 µg.m-3, tedy cca 2 % imisního limitu (LVh=200 µg.m-3). V prostoru nejbližší obytné zástavby
bude příspěvek imisní zátěže hodnoceného záměru dosahovat méně než 2 µg.m-3, tedy cca 1 % imisního
limitu (LVh=200 µg.m-3).
Jak je z výše uvedených výsledků výpočtu zřejmé, imisní příspěvek hodnoceného záměru je relativně nízký.
Proto, s ohledem na polohu areálu, nepředpokládáme negativní dopady na nejbližší obytné objekty ani
významné ovlivnění kvality ovzduší v okolí navrhované stavby.
Ovlivnění klimatických podmínek a faktorů v území vlivem provozu logistického areálu není předpokládáno.

Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Pro vyhodnocení možných vlivů hluku je proveden orientační výpočet hluku šířeného z areálu záměru (tj.
hluku z provozovny). Ve výpočtu jsou uvažovány tyto zdroje hluku:


doprava na obslužných komunikacích v areálu záměru (v celkové intenzitě 1580 vozidel za 16 hodin, z
toho 514 nákladních),



doprava na parkovištích osobních vozidel v areálu záměru (v celkové intenzitě 1066 vozidel za 16 hodin),
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manipulační činnosti na manipulačních dvorech (modelovány jako nepřetržitý provoz zdrojů hluku o
akustickém tlaku LA,5m = 60 dB, souběh dvou zdrojů na 1 dvoře, celkem tedy souběžný provoz 14 zdrojů
v celém areálu),



provoz technických zařízení budov na střechách objektů (modelovány jako nepřetržitý provoz zdrojů
hluku o akustickém tlaku LA,5m = 55 dB, souběh čtyř zdrojů na 1 objektu, celkem tedy souběžný provoz
20 zdrojů v celém areálu).

Průběh limitní izofony LAeq = 40 dB (platné pro noční dobu pro hluk z provozovny) a očekávané hladiny hluku
v nejbližším venkovním chráněném prostoru jsou zřejmé z následujícího obrázku a tabulky:
Obr.: Průběh limitní izofony LAeq,1h = 40 dB

HLUK+ verze 7.11 normal
Uživatel: 4028/Ing. Petr Mynář
Soubor: C:\MYNAR\PRACE\AKTUáLNí\180-07 LOGISTICKý AREáL NEMILANY\PRACOVNí\NEMILANY1.ZAD
31.8.2007 16:54

Vytištěno:

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 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 | 1339.8; 1111.9 | 30.8 | 35.1 | 36.5 |
|
|
| 2 |
3.0 | 594.0; 812.3 | 30.3 | 34.0 | 35.5 |
|
|
| 3 |
3.0 | 828.7; 387.7 | 33.8 | 33.9 | 36.9 |
|
|
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|

Je zřejmé, že v nejbližším venkovním chráněném prostoru je dodržena limitní hladina LAeq,T = 40 dB, platná
pro noční dobu. Tím je dodržena i limitní hladina LAeq,T = 50 dB, platná pro denní dobu. Hluková
problematika je proto spolehlivě řešitelná jak pro noční, tak pro denní období.
Pozn.: V nočním období však areál nebude v provozu.
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Související dopravní provoz bude prováděn po hlavních komunikacích, bez zavlékání dopravy do klidových
oblastí.
Hluková problematika je proto u záměru spolehlivě řešitelná a nepředstavuje významnější problém.
Hluk ze stavební činnosti a související nákladní dopravy ovlivní hlukové hladiny v okolí záměru a příjezdových
komunikací celkově málo významným způsobem, navíc půjde o vliv dočasný a krátkodobý. V každém případě
je řešitelný v rámci platné legislativy.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.

Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vlivy na povrchové vody

Vliv na charakter odvodnění, změny hydrologických charakteristik a jakost povrchových vod
Na lokalitě záměru se nenachází žádný vodní tok ani akumulace povrchových vod, záměrem není vyvolána
potřeba přeložky vodních toků nebo úprava jejich koryta nebo jiné přímé vlivy na vodní toky nebo nádrže.
Srážkové vody, zachycené na střechách budov a na povrchu komunikací a manipulačních ploch, budou
odvedeny oddílnou areálovou kanalizací a převedeny do povrchového toku Moravy. Lokálně tak dojde k
navýšení přímého povrchového odtoku na úkor evapotranspirace a vsaku.
Množství srážkových vod, které bude předáváno do povrchového toku bude činit v průměrném klimatickém
roce cca 37 920 m3, tomu odpovídá průměrný odtok z území ve výši 1,2 l.s-1.
Pro případ přívalových srážek bude povrchový tok před nárazovými průtoky chráněn retencí v areálu, je
navržena retenční nádrž o objemu 1000 m3.
Srážkové vody zachycené na parkovacích plochách budou před předáním do kanalizace vyčištěny v
odlučovačích ropných látek. Maximální koncentrace NEL na odtoku z odlučovače LK garantovaná
dodavatelem zařízení je 0,2 - 0,5 mg NEL/l. Po smísení s dešťovými vodami ze střech a vozovek bude
průměrná koncentrace NEL na odtoku činit cca 0,17 mg NEL/l. Z uvedeného vyplývá, že vypouštěné vody
splňují limity znečištění pro vypouštění do vod povrchových, a že vlivem vypouštění těchto vod nedojde
k překročení ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle příl. č. 3 k nař. vlády č. 61/2003 Sb.
Provozem záměru budou produkovány splaškové vody v objemu 9 943 m3 , tomu odpovídá průměrný odtok
z území ve výši 0,35 l.s-1. Splaškové vody budou odváděny prostřednictvím veřejné kanalizační sítě na
městskou ČOV v Nových Sadech a po vyčistění budou vypouštěny do řeky Moravy.
Provoz nepředstavuje významné riziko pro kvalitu povrchových nebo podzemních vod v případě
mimořádných stavů. V areálu není předpokládán zvýšený rozsah nakládání s nebezpečnými látkami ve
smyslu přílohy č. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách. Riziko úniku závadných látek z dopravního prostředku
odpovídá běžné úrovni obecného rizika silniční dopravy a je redukováno umístěním odlučovačů ropných látek
před vstupem srážkových vod do srážkové kanalizace.
Prověřovaný záměr lze hodnotit jako bez významných vlivů na povrchové vody.
Vlivy na podzemní vody

Změny hydrogeologických charakteristik, vliv na kvalitu podzemní vody
Při výstavbě jednotlivých objektů budou prováděny výkopové práce pro potřebu založení stavebních objektů.
Zasažení hladiny podzemní vody výkopovými pracemi lze očekávat pouze v případě retenční nádrže, kdy
bude nutné odvodnění výkopové jámy.
Při výstavbě jednotlivých objektů budou prováděny výkopové práce pro potřebu založení stavebních objektů.
Není očekáváno plošné zasažení hladiny podzemní vody výkopovými pracemi, spojené s nutností odvodnění
výkopové jámy.
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Během provozu záměru budou srážkové vody zachycené na střechách budov a povrchu komunikací
odváděny přímo do toku Moravy. Důsledkem bude lokální snížení dotace zvodně atmosférickou vodou, tato
situace je bez významu, s ohledem na charakter zvodnění údolní terasy, které je dotováno přítokem z oblastí
údolních svahů, případně z koryta řeky.
Záměr je bez nároku na odběr podzemních vod.
Záměr bude za běžného provozu bez vlivů na kvalitu podzemních vod, provozem záměru nebudou
vypouštěny odpadní vody nebo vody se změněnou kvalitou do vod podzemních.
Není předpokládáno zasažení hladiny podzemních vod a riziko přímého ovlivnění jejich kvality během
výstavby.
U srážkových vod odvedených ze střech a ostatních ploch mimo parkovacích není očekávána změněná
kvalita. Pouze v zimní sezónně je možné v případě chemické údržby komunikací v areálu očekávat zvýšené
koncentrace chloridů v odváděné srážkové vodě. Případná zátěž chloridy může být významně snížena
organizačními opatřeními a současným odtokem srážkových vod ze střech objektů a ostatních ploch.
Provoz nepředstavuje významné riziko pro kvalitu podzemních vod v případě mimořádných stavů. V areálu
není předpokládán zvýšený rozsah nakládání s nebezpečnými látkami ve smyslu přílohy č. 1 zákona č.
254/2001 Sb. o vodách. Riziko úniku závadných látek z dopravního prostředku odpovídá běžné úrovni
obecného rizika silniční dopravy a je redukováno odvodněním parkovacích ploch přes ORL do povrchového
toku.
Vlivy na podzemní vody lze hodnotit jako nízké s lokálním rozsahem.

Vlivy na vodní zdroje
Záměr je lokalizován mimo ochranná pásma nebo dosah vodních zdrojů pro veřejné nebo individuální
zásobování pitnou vodou. Zdroje podzemních vod nebudou výstavbou ani provozem záměru dotčeny.

Vlivy na půdu
Záměr vyžaduje zábor zemědělského půdního fondu v rozsahu 101.715 m2 (pro navržený rozsah stavby);
zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa není vyžadován.
Realizací stavby dojde k záboru pozemků v I. třídě ochrany zemědělské půdy.
Pozemky na lokalitě jsou podle KN tvořeny půdami s nadprůměrnými produkčními schopnostmi. V současné
době však lokalita není zemědělsky využívána, a ani výhledově takové využití není reálné (pozůstatky
zpevněných ploch a objektů, haldy odpadů apod).
Realizací záměru nebude narušena stávající organizace zemědělské půdy a nedojde ke vzniku obtížně
využitelné zbytkové plochy zemědělské půdy.
Zájmové území je situováno v záplavovém území řeky Moravy. Je nezbytné stavební objekty přizpůsobit tak,
aby případné zaplavení nezpůsobilo škody na objektech a uskladněném zboží.
Vlivy na znečištění půdy v zájmovém území záměru lze hodnotit jako nulové.

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vlivy na horninové prostředí a morfologické charakteristiky
Stavba předpokládá terénní úpravy místního rozsahu a relativně nízký objem výkopových prací. S výstavbou
ani provozem záměru nebudou spojeny významné vlivy na skladbu horninového prostředí, vrstevní sled nebo
charakter.
Záměr nepředstavuje významné riziko pro kvalitu horninového prostředí. Během provozu stavby může dojít
k úniku nebezpečných látek (pohonné hmoty, oleje) například v důsledku dopravní nehody nebo technické
závady, jde však o riziko obecně spojené se silniční dopravou a dopravou v klidu.
V případě úniku mimo zpevněné plochy by došlo ke kontaminaci přípovrchových vrstev zemin a hornin
v místě úniku. Nezjištěný nebo zanedbaný únik však není předpokládán, mimořádné stavy lze spolehlivě řešit
sanačním zásahem.
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Vlivy na nerostné zdroje
Záměr není ve střetu se zájmy ložiskové ochrany. Realizace záměru nevyžaduje těžbu nerostných surovin ve
významném rozsahu. Zdroje nerostných surovin nebudou v důsledku přípravy nebo provozu záměru dotčeny.

Vlivy na jiné přírodní zdroje
Přírodní zdroje nebudou výstavbou ani provozem záměru narušeny či znehodnoceny. Poškození či ztrátu
geologických či paleontologických památek nelze předpokládat.

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Záměr bude realizován na původně ekologicky nestabilním území v prostředí zemědělské půdy v rámci
navržené plochy výroby a služeb v k.ú. Nemilany.
Realizací záměru bude zasaženo území, které do současné podoby dospělo díky zastavení provozu
zahradnictví. Na formování biologických hodnot území se podílela přirozená sukcese spolu s množstvím
druhů stromů a keřů, které zde zůstaly jako důsledek bývalého využití areálu, včetně široké palety exotických
druhů a jejich kultivarů.
Přes tento vývoj, který nedal vzniknout ekologicky cenným společenstvům, se jedná o biologicky hodnotnou
plochu, jenž je refugiem mnoha výše jmenovaných druhů na pomezí zemědělské krajiny Hané a Olomoucké
aglomerace. Proto význam zkoumané plochy je především z ornitologického hlediska poměrně značný.
Přestože v území není registrován výskyt biotopů zvláště chráněných druhů rostlin nebo živočichů, byly
v rámci průzkumu některé zvláště chráněné druhy živočichů pozorovány.
Při realizaci záměru je vhodné ponechání vzrostlých dřevin tam kde to bude technologicky možné (okraj
areálu, plochy předpokládané zeleně). Plochy plánované pro výsadbu zeleně osázet druhy poskytujícími
vhodné úkrytové a potravní podmínky pro drobné ptactvo a další živočichy.
V rámci výstavby areálu bude nezbytné kácení stávající dřevin v areálu bývalého zahradnictví. Pro popis
bude nezbytný podrobný dendrologický průzkum. Zásah do lokality je nezbytné omezit na dobu mimo
vegetační období a hnízdění.
Vlivy na flóru a faunu lze považovat za středně významné lokálního rozsahu.
Záměrem není dotčen žádný prvek ÚSES. Záměr nekoliduje s významnými krajinnými prvky, jejichž ochrana
je obecně stanovena zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Není rovněž dotčen žádný
registrovaný významný krajinný prvek. Významné krajinné prvky v širším okolí záměru (vodní toky) nebudou
záměrem nijak významně dotčeny.
Realizací posuzovaného záměru nedojde k plošnému ovlivnění ekologické stability území.
Záměr se nenachází v žádném zvláště chráněném území, ani nemá významný vliv na žádnou evropsky
významnou lokalitu nebo ptačí oblast (Natura 2000). Vlivy na EVL a PO byly vyloučeny stanoviskem KÚ
Olomouckého kraje, OŽPZ, ze dne 1.3.2007 (viz příloha č. 4 Doklady).

Vlivy na krajinu
Záměr je umístěn na ploše zemědělského půdního fondu, která je součástí navržené plochy výroby a služeb
v jižní části města Olomouce.
Areál bude v rovinaté krajině představovat cizorodý prvek, který vytvoří výraznou dominantu zejména
v bližším okolí areálu. Pro kompenzaci tohoto vlivu je nezbytné, aby byla na lokalitě zachována část vegetace
(na volných plochách) a podél západní a jižní strany byl osázen pás zeleně, který nové objekty částečně
zacloní.
Navrhovaný areál bude měřítkem odpovídat okolním průmyslovým objektům (Ahold). Dopad realizace
záměru na krajinu lze označit za středně významný. Areál není umístěn v exponované lokalitě z hlediska
krajinného rázu.

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Vzhledem k absenci staveb a památek na území stavby není negativní ovlivnění předpokládáno.
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Dotčené území lze charakterizovat jako území archeologického zájmu; výskyt archeologických nálezů nelze
na dotčených plochách vyloučit a po dobu výstavby (zemních prací) se doporučuje odborný archeologický
dozor.

Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Vliv na dopravní infrastrukturu je dán zejména intenzitou dopravy, obsluhující záměr. V nejzatíženějším
profilu silnice II/435 (jižně od prostoru napojení záměru směrem k R35) je intenzita dopravy obsluhující
záměr cca 967 vozidel za 24 h, z toho cca 434 nákladních. Stávající (2005) intenzita dopravy zde činí cca
7128 vozidel za 24 h, z toho cca 2012 nákladních. Nárůst intenzit dopravy vlivem záměru je tedy cca 13% (u
celkové intenzity dopravy) resp. cca 21% (u intenzity nákladní dopravy). To jsou poměrně významné
hodnoty, záměr proto bude významným cílem a zdrojem dopravy v území. Na další komunikační síti (R35)
jsou již očekávané nárůsty nízké, potenciální přitížení vlivem záměru je zde proto celkově nevýznamné a v
pásmu přirozeného růstu resp. kolísání dopravy.
Záměr je optimálně umístěn v kontaktu s hlavními kapacitními komunikacemi (zejména silnice R35). Při
dopravní trase směrem k silnici R35 se nenachází žádná obytná nebo jinak chráněná zástavba. Z tohoto
pohledu tedy nevzniká z hlediska ochrany životního prostředí významnější problém.
S ohledem na skutečnost, že záměr je v souladu s územním plánem, nedochází k nárůstu zbytné dopravy.
Realizace záměru současně vylučuje v daném prostoru realizaci záměrů jiných, avšak obdobných, a tím i
dopravními nároky srovnatelných.
Záměr neovlivňuje ostatní komunikace v území ani stávající pěší nebo cyklistické trasy.
Pro období výstavby lze učinit obdobné závěry, jako pro období jeho provozu, půjde navíc o vliv dočasný.
Záměr nemá dopad na stávající infrastrukturu v území. Součástí stavby budou přeložky inženýrských sítí,
které kolidují s navrženou stavbou (vodovod, VN 22 kV).

Jiné ekologické vlivy
Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané.

D.II.
ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Rozsah přímých negativních vlivů je prakticky omezen rozsahem stavby a navazující automobilovou
dopravou.
Mezi nejvýznamnější vlivy lze řadit tyto charakteristiky:
→ ovlivnění kvality ovzduší,
→ vlivy hluku,
→ vlivy na povrchové a podzemní vody,
→ vliv na faunu a flóru,
→ ovlivnění krajinného rázu,
→ vliv na dopravu.
Ve všech uvedených charakteristikách jsou důsledky realizace záměru jsou hodnoceny jako nízké až střední,
lokálního rozsahu. V ostatních složkách a charakteristikách životního prostředí jsou vlivy hodnoceny jako
zanedbatelné až nulové, objektivně neprokazatelné.
Vlivy přesahující platné limitní či hraniční hodnoty nejsou u posuzovaného záměru očekávány.
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D.III.
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Nepříznivé vlivy na jednotlivé složky a faktory životního prostředí i sociální sféru v rozsahu přesahujícím
státní hranice jsou vyloučeny.

D.IV.
OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem, předpisů
a povolovacích rozhodnutí. Nad tento rámec jsou doporučena následující opatření:
f při výstavbě bude věnována zvýšená pozornost:
−

omezování emise tuhých látek,

−

stavu stavebních strojů a uložení stavebních materiálů s ohledem na prevenci případných úniků
s možností ohrožení kvality vod,

−

budou dodržována opatření pro prevenci úkapů nebo úniků ropných látek nebo jiných provozních
kapalin,

−

stání techniky je nutné účinně zajistit pro případ úniku závadných látek.

f systém nakládání se srážkovými vodami bude realizován podle projektového návrhu - srážkové vody ze
střech objektů a zpevněných ploch komunikací budou sváděny do areálové kanalizace s retenční jímkou
a dále odváděny do řeky Moravy; vody z ploch parkovišť budou napojeny do kanalizace přes odlučovače
lehkých kapalin a po předčištění odváděny rovněž do řeky Moravy; konkrétní podmínky pro nakládání se
srážkovými vodami stanoví příslušný vodoprávní úřad;
f odpadní vody splaškové budou odváděny splaškovou kanalizací do veřejné kanalizace se zaústěním do
městské ČOV;
f stavba bude svým řešením respektovat umístění v záplavovém území řeky Moravy, technické řešení
bude projednáno se správcem toku a příslušným vodoprávním úřadem;
f na vhodných plochách areálu bude provedena skrývka ornice; využití bude specifikováno v PD; ornice
bude využita v rámci zemědělského hospodaření a finálních terénních úpravách v areálu;
f provést podrobný dendrologický průzkum a posoudit možnost přesazení části dřevin na vhodné lokality
nebo volné plochy v areálu;
f kácení dřevin a zásah do lokality omezit na mimovegetační období a dobu hnízdění ptactva;
f na plochách navržených pro zeleň zachovat v maximální možné míře stávající vegetaci (zejména vzrostlé
stromy);
f podél západní a jižní hranice areálu navrhnout výsadbu zeleně jako doplnění zachované vegetace;
f pro zmírnění negativních dopadů je vhodné jako kompenzační opatření navrhnout maximální ozelenění
celého areálu; výsadba zeleně bude realizována jako součást stavby; pro vegetační a sadové úpravy
navrhnout druhy odpovídající místním klimatickým podmínkám, přizpůsobit půdní poměry jejich
požadavkům; využít zejména druhy a kultivary dřevin, které jsou vhodné pro výsadbu v městském
prostředí; zajistit řádnou péči o veškerou zeleň na plochách náležejících k záměru včetně případných
dosadeb za uhynulé jedince;
f jako náhradu za vykácení stávajících dřevin je vhodné uvažovat o spoluúčasti na zalesnění ploch
navržených prvků ÚSES (lokální úrovně) v okolí záměru; tyto prvky mohou z větší části převzít
současnou funkci lokality jako útočiště řady druhů ptáků a dalších živočichů;
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f instalovaná technologická zařízení budou splňovat obecné požadavky z hlediska emise hluku; při volbě
technologií záměru (vytápění, vzduchotechnika, klimatizace apod.) je nutno dbát běžných pravidel
protihlukové ochrany; technická zařízení budov je vhodné situovat do východních a jižních částí
jednotlivých hal;
f v průběhu výstavby bude prováděn odborný archeologický dozor; v případě pozitivního archeologického
nálezu bude umožněn záchranný archeologický průzkum;
f bude vypracován provozní řád zařízení, ve kterém budou specifikovány povinnosti provozovatele
k vodohospodářským objektům a zařízením v areálu;
f bude vypracován havarijní plán areálu, ve kterém budou zohledněna všechna rizika vyplývající
z charakteru provozu a místních podmínek;
f za běžného provozu preferovat zimní údržbu zpevněných ploch a komunikací mechanickým způsobem
s omezením chemické údržby (chloridy);
f během provozu budou prováděny pravidelné kontroly a revize jednotlivých objektů vodohospodářské
části stavby.

D.V.
CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
V průběhu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by
znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.
Dostupné informace jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí dostatečné.
Záměr (logistické centrum) není potenciálně významným zdrojem znečišťování či poškozování životního
prostředí. Charakter a umístění záměru nedává předpoklady vzniku významných negativních vlivů na životní
prostředí nebo veřejné zdraví. Stejně tak území, ve kterém se záměr nachází (původně zemědělská plocha),
není mimořádně citlivé na antropogenní zásahy. Z těchto důvodů je v závěrech hodnocení možných vlivů na
životní prostředí dostatečný prostor pro absorbování případných neurčitostí.
Nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které by mohly zásadně ovlivnit závěry hodnocení, nebyly
identifikovány.
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ČÁST E

(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU)
E.I.
POPIS VARIANT ŘEŠENÍ STAVBY
Záměr je řešen v jedné variantě dané situováním dotčených objektů a okolními pozemky. Lokalizace záměru
proto nebyla řešena ve více variantách.
Technické a technologické řešení záměru je navrženo v jedné variantě. Jiné varianty technologického řešení
záměru nebyly zvažovány ani prověřovány.
Umístění záměru je v souladu s funkčním vymezením plochy podle Územního plánu města Olomouce a
nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska územního plánování.

E.II.
POROVNÁNÍ VARIANT
Záměr je navržen v jediné realizační variantě. Alternativní variantou je varianta tzv. nulová, představující
nerealizaci stavby.
Nulová varianta v zásadě odpovídá ponechání plochy v současném využití.
Prosazování nulové varianty (bez činnosti) je na místě v případě činnosti zatěžující okolní prostředí nad
únosnou mez (překračování povolených limitů znečištění, devastace rozsáhlých území, likvidace cenných
ekosystémů, produkce značného objemu toxických odpadů, ohrožení lidského zdraví apod.). Žádný
z uvedených negativních důsledků nebyl u hodnoceného záměru identifikován.
Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr označit pro dané
území za únosný a přijatelný. Celková ekologická zátěž území nepřekročí vlivem záměru únosnou mez.
Využití území nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska územního plánování a záměr je v souladu s platným
Územním plánem města Olomouce.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze hodnotit jako
střední až nízkou, bez zásadních a významných negativních dopadů.
Variantu realizace prověřovaného záměru lze z hlediska možných vlivů na životní prostředí považovat za
přijatelný způsob využití a rozvoje území.
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ČÁST F

(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE)
F.I.
MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE
Tématické mapové, obrazové a grafické přílohy, včetně fotodokumentace dotčeného území, jsou součástí
příloh tohoto oznámení.
Situační řešení záměru je dokladováno v přílohové části tohoto oznámení.

F.II.
DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
Nejsou uváděny.
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ČÁST G

(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU)
Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné a srozumitelné formě údaje o záměru a dále závěry
jednotlivých dílčích okruhů hodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí. Zájemcům o podrobnější
údaje proto doporučujeme prostudování příslušných kapitol oznámení.

G.I.
INFORMACE O ÚČELU OZNÁMENÍ
Toto oznámení je zpracováno v souladu s požadavky § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, s náležitostmi podle přílohy č. 3 zákona, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. zákona č.
163/2006 Sb. Účelem tohoto oznámení je poskytnout základní informace o charakteru záměru, o stavu
dotčeného území a o předpokládaných vlivech na okolní prostředí pro potřeby zjišťovacího řízení dle § 7
zákona. Své písemné vyjádření k oznámení může zaslat každý na adresu příslušného krajského úřadu do 20
dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení. Souhrnné vypořádání všech písemných připomínek bude
součástí písemného závěru ze zjišťovacího řízení, který vydá příslušný úřad.

G.II.
INFORMACE O PROVĚŘOVANÉM ZÁMĚRU
Záměrem prověřovaným ve zjišťovacím řízení je nová stavba:
Logistický areál OLOMOUC - NEMILANY
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona
č. 93/2004 Sb. a zákona č. 163/2006 Sb., je následující:

kategorie:
bod:
název:

II
10.6
Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře
nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.
B

sloupec:

Dle §4 odst. 1 písm b) citovaného zákona jsou předmětem posuzování záměry uvedené v příloze č. 1
k zákonu kategorii II včetně záměrů nedosahujících příslušných limitních hodnot; tyto záměry podléhají
posuzování, pokud se ve zjišťovacím řízení stanoví, že mohou mít významný vliv na životní prostředí.
Příslušným úřadem je Krajský úřad Olomouckého kraje.
V souladu se zařazením záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. je pro účely zjišťovacího řízení záměr
charakterizován následujícími údaji:
Celková plocha staveniště
z toho:

zastavěno objekty (sklad. haly „A“ – „E“)
zastavěno objekty (vrátnice,trafostanice,strojovna + nádrž SHZ)

116.976 m2
45 359 m2
346 m2

komunikace

7 460 m2

parkovací plochy

3 835 m2

chodníky

3 150 m2
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zelené plochy

34 996 m2

zpevněné plochy

21 830 m2

počet parkovacích stání celkem:

279 stání pro OA

Záměr je umístěn v jižní části města Olomouc.
kraj:

Olomoucký

okres:

Olomouc

obec:

Olomouc

katastrální území:

Nemilany, 703109

Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.1.).
Obr.: Umístění záměru (1:50 000)

Stavba se nachází v jižní části města Olomouce v zóně vymezené pro výrobu a služby. Lokalita je v současné
době volná bez zástavby, pouze se zbytky objektů bývalého zahradnictví.
Účelem stavby je vybudování industriálního parku pro skladování, distribuci a velkoobchodní prodej zboží.
V podstatě se jedná o výstavbu celkem 5 nájemních skladovacích hal, které obsahují administrativní
vestavbu a nezbytné technické zázemí. Haly jsou plošně různé, dle potřeby budoucích nájemců. Plochy hal
jsou navrženy podle požadavku investora a jeho zkušeností s provozováním podobných areálů.
Provoz logistického areálu je koncipován k univerzálnímu skladování zboží.
Logistický park je umístěný v samém centru Moravy, v městské části Olomouc - Nemilany. Oblast patří díky
své poloze k nejvýznamnějším lokalitám České republiky. Na celkové ploše o velikost cca 100.000 m2 je
plánována výstavba pěti budov určených pro lehkou výrobu a logistiku. Výborné spojení do Olomouce, např.
díky železniční stanici na trase Olomouc – Prostějov - Brno, činí tuto lokalitu velmi atraktivní.
Poloha areálu byla zvolena s ohledem na dopravní dostupnost a existenci potřebných inženýrských sítí na
pozemku event. v blízkosti areálu.
Lokalita v k.ú. Nemilany vyhovuje požadavkům společnosti co do umístění v regionu s napojením na silnici
I/35 a další komunikační tahy zajišťujících spojení na region a do celé ČR.
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Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení
Architektonická koncepce vychází z požadovaného dispozičního, provozního, funkčního a objemového řešení
stavby. Navrhovaný komplex plně využívá prostorové možnosti daného pozemku.
Výškově objekty vychází z potřeb budoucí technologie provozu a vztahu ke stávající úrovni obslužné
komunikace. Plně respektují výškové poměry staveniště.
Skladové prostory jsou provozně propojeny s manipulačními prostorami (příjem, výdej) a administrativně
správním přístavkem (kanceláře, šatna, soc.zařízení). Vykládka a manipulace zboží bude probíhat přes
výsuvná vrata s vyrovnávacími můstky.
Situace stavby a jejího okolí je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.3.).
Obr.: Situace stavby (1:10 000)
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Zásady technického řešení
Stavba zahrnuje následující stavební objekty:
SO 001 - Příprava území, hrubá terénní úprava (HTÚ)
SO 002 - Logistická hala „A“
SO 003 - Logistická hala „B“
SO 004 - Logistická hala „C“
SO 005 - Logistická hala „D“
SO 006 - Logistická hala „E“
SO 007 - Strážní domky
SO 008 - Přístřešky pro odpad a jízdní kola
SO 009.1 - Centrální strojovna SHZ
SO 009.2 - Rozvody SHZ v areálu
SO 010 - Komunikace, zpevněné plochy, parkoviště, chodníky
SO 011 - Příjezdná komunikace
SO 012 - Úpravy silnice II/435 – zřízení sjezdu
SO 013.1 - Kanalizace dešťová
SO 013.2 - Kanalizační sběrač dešťových vod
SO 014 - Kanalizace zaolejovaných vod a OLK
SO 015 - Kanalizace splašková a ČS
SO 016 - Přípojka a rozvody vody
SO 017.1 - VTL plynovodní přípojka
SO 017.2 - VTL regulační stanice
SO 017.3 - STL středotlaký plynovod
SO 018 - Přívod VN 22 kV
SO 019 - Rozvody NN v areálu
SO 020 - Venkovní osvětlení
SO 021 - Přípojka slaboproudu
SO 022 - Slaboproudé rozvody v areálu
SO 023 - Oplocení
SO 024 - Terénní a sadové úpravy
SO 025 - Dešťová zdrž
SO 026 - Transformovna

Inženýrské sítě
Přístup na pozemek bude zajištěn odbočením ze silnice č. II/435.
Připojení na vn
Přípojka VN bude provedena z venkovního vedení VN č. 330. Vedení se situováno v blízkosti zastavovaného
území. Přípojka bude kabelová a bude realizována se smyčkovým propojením trafostanic.
Připojení na vodovod
Přípojka vody pro areál stavby se napojí ve stávající armaturní šachtě na stávající veřejný vodovodu DN 150.
Za napojením na hranici pozemku investora je navržena vodoměrná šachta s uzávěrem a vodoměrnou
sestavou s fakturačním vodoměrem pro měření veškeré potřeby vody.
Připojení na kanalizaci
Splaškové vody
Splaškové vody se napojí na zrealizovanou veřejnou splaškovou kanalizaci v ulici Dolní Novosadská.
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Dešťové vody
Budou odváděny z areálu přes dešťovou zdrž s napojením do kanalizačního sběrače dešťových vod, který
bude vyústěn přes výustní objekt do řeky Moravy.
Připojení na plyn
VTL přípojka bude napojena na stávající VTL plynovod č. 642 118, obchvat Olomouce DN 200 PN 40
s provozním tlakem 2,0 MPa, procházející kolem areálu investora, který kříží v délce cca. 8 m.
Trasa všech přípojek bude koordinována s ostatními stávajícími i projektovanými podzemními inženýrskými
sítěmi.
Navrhovanou výstavbu bude nutné časově koordinovat. Stavba nemá vazby na okolní výstavbu.

Základní údaje o provozu, výrobním programu a technologii
Popis navrhovaného provozu, výrobní program
Provoz logistického areálu je koncipován k univerzálnímu skladování, distribuci a velkoobchodnímu prodeji
zboží. V žádném případě se nepředpokládá skladování nebezpečných materiálů.
Manipulace a skladování se předpokládá ve formě velkoobchodních balení, tzn. na paletách. Tomu bude
odpovídat i logistika samotného skladování, která bude probíhat pomocí poloautomatických popřípadě zcela
automatických zakládacích systémů, umožňujících skladování v několika úrovních nad sebou, do max. výšky
10,0 m.
Distribuce zboží bude probíhat lehkými nákladními automobily délky 5-10 m.
Kapacita provozu, výroby
Předpokládá se, že v jedné regálové buňce o půdorysné velikosti 3.000 x 1.200 mm a skladovací výšce do
10,0 m bude skladováno max. 7.000 kg materiálu.
Dřevěné nejtěžší palety budou skladovány na podlaze (2,0 tuny). V jedné regálové buňce budou skladovány
3 palety o max. celkové hmotnosti 1,0 t.
V regále bude nad sebou pět buněk, tj. 5 x 1,0 t = 5 t + 2 t = 7 tun.
Předpokládané maximální skladované množství v jednotlivých objektech :
SO – 002 („A“) - max. 3.600 t
SO – 003 („B“) - max. 5.900 t
SO – 004 („C“) - max. 4.500 t
SO – 005 („D“) - max. 5.800 t
SO – 006 („E“) - max. 3.400 t
Příjem zboží
Zásobování skladů bude prováděno těžkými nákladními automobily, délky 16 až 18 m. Příjem zboží do skladů
bude prováděn přes vykládací rampy, které budou vybaveny vyrovnávacími můstky a sekčními vraty. Vrata
budou opatřeny těsnícími límci. Zboží bude z nákl. aut odváženo elektrovozíky.
Přísun palet k vykládacím místům na podlaze nákl. automobilu, bude prováděn ručními nízkozdvižnými
vozíky.
Expedice
Expedice ze skladu bude prováděna elektrovozíky do menších nákladních automobilů. Průměrná délka
lehkých nákl. automobilů 5 až 10,0 m. Expedice bude prováděna na lehké nákl. automobily přes vyrovnávací
můstky.

STRANA 56 z 60

Logistický areál OLOMOUC - NEMILANY
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

G.III.
INFORMACE O VLIVECH NA OKOLNÍ PROSTŘEDÍ
V oznámení je hodnocen charakter a rozsah vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví, ovzduší, povrchové a
podzemní vody, půdu, geologické podmínky, rostlinná a živočišná společenstva, hlukovou a dopravní situaci,
kulturní a historické památky. Analýza možných vlivů vychází ze stávající situace těchto složek a faktorů
přírodního a sociálního prostředí, jejichž stručný popis je uveden v části C tohoto oznámení.
Z analýzy předpokládaných vlivů stavby vyplývá, že navýšení stávající zátěže dílčích složek lze hodnotit jako
střední až nízké. Výstupy do životního prostředí (ovzduší, odpadní vody, hluk apod.) budou celkově málo
významné a nepovedou ke znečišťování nebo poškozování životního prostředí.
Nedojde k negativním vlivům na obyvatelstvo a veřejné zdraví. Záměr neprodukuje ve významné míře (tj. v
míře, které by způsobovaly přeslimitní vlivy) žádné škodliviny (znečištění ovzduší, hluk), které by mohly samy
o sobě nebo ve spojení s dalšími aktivitami v území vést k překračování příslušných hygienických limitů.
Z provedeného rozboru vyplývá celkově nízké ovlivnění obyvatel z hlediska potenciálních zdravotních vlivů
nebo rizik.
Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat za nízké a málo významné. Provoz areálu nebude
příčinou překračování imisních limitů v okolí stavby.
Záměr nebude způsobovat přeslimitní hladiny hluku. Z provedeného orientačního výpočtu je zřejmé, že v
nejbližším venkovním chráněném prostoru bude dodržena limitní hladina LAeq,T = 40 dB, platná pro noční
dobu. Tím je dodržena i limitní hladina LAeq,T = 50 dB, platná pro denní dobu. Případná technologická zařízení
stavby (výdechy vzduchotechniky, komín kotelny, apod.) budou umístěna a ošetřena tak, aby nezpůsobovala
přeslimitní hlukové vlivy v nejbližším (resp. nejvíce dotčeném) chráněném venkovním prostoru resp.
chráněném venkovním prostoru staveb.
Významné ovlivnění hydrologických nebo kvalitativních charakteristik povrchových nebo podzemních vod
není očekáváno. Vliv na podzemní a povrchovou vodu v posuzované oblasti a širším okolí lze souhrnně
hodnotit jako nízký až zanedbatelný. Podmínkou je bezchybná funkce a provoz navržených zařízení, které
vyžadují trvalou kontrolu a údržbu (ORL, retenční nádrž, kanalizace).
Vliv na půdu (zábor, kvalita) je hodnocen jako relativně významný, neboť dochází k záboru půdy zařazené
do I. třídy ochrany ZPF. Půda však není zemědělsky dlouhodobě využívána a s ohledem na současný stav
lokality není takové využití ani reálné. Proto lze zábor ZPF považovat za akceptovatelný.
Horninové prostředí ani přírodní zdroje nebudou záměrem negativně postiženy.
Záměr bude realizován na původně ekologicky nestabilním území v prostředí zemědělské půdy. Realizací
záměru bude zasaženo území, které do současné podoby dospělo díky zastavení provozu zahradnictví. Na
formování biologických hodnot území se podílela přirozená sukcese spolu s množstvím druhů stromů a keřů,
které zde zůstaly jako důsledek bývalého využití areálu, včetně široké palety exotických druhů a jejich
kultivarů.
Vlivy na flóru a faunu lze považovat za středně významné lokálního rozsahu. Lokalita má zejména z
ornitologického hlediska poměrně značný význam a při výstavbě je třeba dodržet zásady ochrany živočichů,
kterým lokalita poskytuje úkryt a potravu. Zásah do lokality je nezbytné omezit na dobu mimo vegetační
období a hnízdění.
Záměrem není dotčen žádný prvek ÚSES. Záměr nekoliduje s významnými krajinnými prvky, jejichž ochrana
je obecně stanovena zákonem 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Záměr nekoliduje s žádnými
zvláště chráněnými územími, evropsky významnými lokalitami nebo ptačími oblastmi (Natura 2000).
V prostoru záměru se nenachází žádné architektonické a historické památky, které by mohly být záměrem
negativně ovlivněny.
Záměr bude významným cílem a zdrojem dopravy v území a povede ke zvýšení dopravní zátěže na přilehlých
komunikacích. Nárůst intenzit dopravy vlivem záměru je na silnici II/435 ve směru k R35 jižně od areálu cca
13% (u celkové intenzity dopravy) resp. cca 21% (u intenzity nákladní dopravy). Na další komunikační síti
(R35) jsou již očekávané nárůsty nízké, potenciální přitížení vlivem záměru je zde proto celkově nevýznamné
a v pásmu přirozeného růstu resp. kolísání dopravy.
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Záměr je optimálně umístěn v kontaktu s hlavními kapacitními komunikacemi (zejména silnice R35). Při
dopravní trase směrem k silnici R35 se nenachází žádná obytná nebo jinak chráněná zástavba. Z tohoto
pohledu tedy nevzniká z hlediska ochrany životního prostředí významnější problém.
Záměr nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů.
Ve všech sledovaných oblastech (obyvatelstvo, ovzduší, povrchová a podzemní voda, půda, fauna, flóra,
ekosystémy, krajina případně jiné) jsou možné vlivy záměru výstavby a provozu Logistického areálu
OLOMOUC – NEMILANY v k.ú. Nemilany přijatelně nízké a akceptovatelné. Záměr proto nepředstavuje zdroj
významného negativního ovlivnění okolního území.
Souhrnné hodnocení
Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr označit
pro dané území za únosný a přijatelný. Celková ekologická zátěž území nepřekročí vlivem
záměru únosnou mez. Využití území nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska územního
plánování a záměr je v souladu s platným Územním plánem města Olomouce.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze
hodnotit jako střední až nízkou, bez zásadních a významných negativních dopadů.
Variantu realizace prověřovaného záměru lze z hlediska možných vlivů na životní prostředí
považovat za přijatelný způsob využití a rozvoje území.
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ČÁST H

(PŘÍLOHY)
Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem tohoto oznámení.
Seznam příloh:
1. Mapové, obrazové a grafické přílohy
1.1. Situace širších vztahů 1:50 000
1.2. Situace zájmového území 1:25 000
1.3. Situace okolí stavby 1:10 000
1.4. Situace ploch areálu
1.5. Hydrologická situace
1.6. Fotodokumentace
2. Biologický průzkum
3. Rozptylová studie
4. Doklady
- vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
- stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i zákona č. 114/1992 Sb.
- vyjádření dotčených úřadů v rámci územního řízení
- autorizace zpracovatele oznámení
5. Situace stavby
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace je uvedeno
v příloze č. 4 (Doklady):
Magistrát města Olomouce, Odbor koncepce a rozvoje, č.j.: SMO1/OKR/19618/2007/Šn ze dne 26.7.2007
„… Předložený návrh ve svém funkčním zařazení není v rozporu se schválenou územně plánovací
dokumentací.“
Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., je uvedeno v příloze č. 4
(Doklady):
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, č.j.: KUOK 22830/2007 ze dne
1.3.2007:
„Uvedený záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.“

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

výøez ze základní vodohospodáøské mapy ÈR , list 24-22, mìøítko 1 : 50 000

umístìní zámìru

legenda tematického obsahu na následujícím listu
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1.5. HYDROLOGICKÁ SITUACE - legenda

poznámka: Pøevzato podle “Základní vodohospodáøská mapa ÈR - SEZNAM MAPOVÝCH ZNAÈEK”; VÚV TGM 1998
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1.6. FOTODOKUMENTACE

foto è. 1
pohled severním smìrem podél východní hranice areálu;
na snímku silnice II/435 a prostor budoucí køiovatky
s odboèením do areálu

foto è. 4
pohled severním smìrem podél západní hranice navreného
areálu

foto è. 2
silnice II/435 a východní hranice areálu na pohledu jiním smìrem

foto è. 3
pohled na silnici II/435 a køiovatku z komunikací R35 jinì od
navreného areálu logistického centra

foto è. 5
pohled východním smìrem od zástavby v Nemilanech;
vpravo stávající polní cesta podél jiní hranice areálu; v pozadí vlastní øešené území

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství
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1.6. FOTODOKUMENTACE

foto è. 6
pohled na øešené území ze západu; v popøedí doprovodné
porosty pøítoku Nemilanky

foto è. 9
pohled na zájmové území zámìru z jihovýchodu; vpravo silnice II/435

foto è. 7
pohled na øešené území z jihu

foto è. 8
stávající zástavba pøi sv. okraji Nemilan
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1. ÚVOD
Účelem předložené studie je biologický průzkum oblasti záměru a jeho okolí.
Biologický průzkum je založen na pořízeném soupisu jednotlivých skupin organismů, se
zřetelem na ty skupiny a druhy, které mohou být uskutečněním záměru ohroženy. Součástí je
orientační botanický průzkumu lokality a jejího okolí. Ornitologický průzkum a doplňující
průzkum ostatních obratlovců a hmyzu. Použity byly standardní metody zjišťující přítomnost
a u některých druhů i kvantitativní zastoupení ve sledované oblasti. Vzhledem k tomu, že
jednotlivé skupiny jsou odlišné pojetím jejich průzkumu, bylo sledované území pro každý
průzkum děleno do ploch na základě požadavků zpracovatelů jednotlivých průzkumů.
Samotné průzkumy probíhaly v období 15.1 do 15.4 2007, a byl zde plně zachycen zejména
jarní, časně letní a letní aspekt zájmového území.
Soupisy jednotlivých taxonů a schémata rozdělení studované plochy jsou uvedeny jako
přílohy.

2. POPIS PŘÍRODNÍCH PODMÍNEK ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ
2.1

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ

Pozemky určené pro výstavbu skladového areálu se nachází v katastru obce Nemilany
v Olomouckém kraji, 3,5 kilometru od centra Olomouce. Na pozemcích se nachází opuštěný
areál bývalého zahradnictví. Pozemky nejsou využívány pro zemědělskou výrobu. Ze strany
východní jsou pozemky areálu omezeny komunikací č. II/435, ze strany jižní místní
nezpevněnou komunikací , ze strany severní areálem fy. AHOLD a.s. a ze strany západní
nezastavěnými volnými pozemky – pole.
2.2

GEOLOGIE

Horninové podloží zájmového území je překryto čtvrtohorními fluviálními hlínami (holocén).
Přítoky řeky Moravy zde vytvořily naplaveniny nižšího nivního stupně. Samotná Morava
vyhloubila říční koryto (vyšší nivní stupeň) a poté byly naplaveniny vyššího nivního stupně
překryty naplaveninami z přítoků (nižší nivní stupeň). Morava je lemována pásem těchto
naplavenin v šířce okolo šesti kilometrů po obou březích.

Mgr. Stanislav Mudra, Líšná 21, 338 08 Zbiroh, DIČ: CZ6807220299, IČ: 66341531
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2.3

GEOMORFOLOGIE

Zájmové území leží v nivě Moravy, tudíž jeho povrch je zarovnaný bez vyvýšenin nebo
depresí .
Podle geomorfologického členění ČR (Demek, 1985) do provincie Západní Karpaty,
subprovincie Vněkarpatské sníženiny, oblasti Západní vněkarpatské sníženiny, celku
Hornomoravský úval, podcelku Středomoravská niva.
Středomoravská niva je vlastně akumulační rovinou podél řeky Moravy a dolní Bečvy
s celkovou rozlohou 415 km2, střední výška 206,1m, střední sklon 0°22'. Převážně je
využívána zemědělsky.

2.4

KLIMA

Vymezená oblast se nachází dle charakteristiky klimatických oblastí (MZ ČR 1990)
v klimatické oblasti T 2, tj. teplý a mírně suchý region. Suma ročních teplot nad + 10 °C činí
2 600 až 2 800. Dlouhodobá průměrná roční teplota se pohybuje kolem 8,6 °C. Průměrná
teplota vzduchu ve vegetačním období činí 14 °C. Charakteristické jsou rychlé změny teplot
vzduchu - na jaře rychlý vzestup a na podzim rychlý pokles teploty.
Dlouhodobý průměrný roční úhrn srážek se pohybuje mezi 500 až 600 mm. Průměrný úhrn
srážek ve vegetačním období činí cca 350 mm, celkem za rok kolem 650 mm. Průměrná
výška sněhové pokrývky je menší než 50 cm za rok. Mrazových dnů je v roce 100 až 110
z toho 40 až 50 dnů je povrch pod sněhovou pokrývkou. Počet letních dnů se pohybuje
v rozmezí 56 – 60.
Průměrné teploty
leden -2 °C
duben 9 °C
červenec 18,5 °C
říjen 8 °C
Votýpka a Moravec (1998) zájmové území zařazují do III. třídy (nejteplejší klima má I. třída),
kde se průměrný počet dní s teplotou vzduchu 10°C a vyšší pohybuje od 160 do 177.
Mgr. Stanislav Mudra, Líšná 21, 338 08 Zbiroh, DIČ: CZ6807220299, IČ: 66341531
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Převládá severozápadní směr větru (15% pozorování), převažují ještě jižní (12%) a severní
směr (10%).

2.5

HYDROLOGIE

Morava (číslo hydrologického pořadí 4-10-01-001) pramení na jižních svazích Králického
Sněžníku ve výšce 1380 m n.m., ústí zleva do Dunaje u Děvína v 136 m n.m., plocha povodí
je 26579,7 km2, délka toku 353,1 km, průměrný průtok u ústí 120 m3.s-1.

Morava se svými přítoky odvodňuje převážnou část území obou moravských krajů.
Od pramenů teče přibližně jižním až jihovýchodním směrem. Nejprve protéká hornatinou
Kralického Sněžníku, dále pak Branenskou vrchovinou a Mohelnickou brázdou. Střední část
toku se nachází na území Hornomoravského úvalu a dolní úsek v Dolnomoravském úvalu,
kde se tato řeka stáčí k jihozápadu. Vodohospodářsky významný tok. Chráněný úsek najdeme
na území CHKO Litovelské Pomoraví a na území evropsky významné lokality SoutokPodluží (soutok Moravy a Dyje).

2.6

PŮDY

Na zájmovém území najdeme pouze fluvizem modální i slabě glejovou : Charakteristické jsou
pouze fluvickými znaky (vrstevnatost, nepravidelné rozložení organických látek s obsahem
>0,5 % v celém profilu. Tyto půdy se vytvářejí v nivách řek a potoků z povodňových
sedimentů.

2.7

KRAJINNÝ RÁZ

Zájmové území je rovinaté bez výrazných krajinných prvků. Nachází se blízko Olomouce
a sousedí s logistickým areálem firmy Ahold, který rozhodně nepřispívá k pozitivnímu
působení na člověka z hlediska posuzování krajinného rázu. Celé území bylo využíváno
jako zahradnictví. Území je místy pokryto odpadem ze zahradnictví : plastové přepravky,
květináče atd.

Mgr. Stanislav Mudra, Líšná 21, 338 08 Zbiroh, DIČ: CZ6807220299, IČ: 66341531
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2.8

FLORA

Biogegraficky Culek (1995) zařazuje území do Hercynské subprovincie a Litovelského
regionu.
Fytogeograficky je území řazeno do fytogeografického okresu Haná. Potenciálně by se zde
mohly rozkládat jilmové doubravy (Querco-Ulmetum).

Současná vegetace vychází z předchozího využití plochy : zahradnictví. Najdeme zde velké
množství různých cizokrajných dřevin a keřů . Dřeviny dříve určené na parkovou výsadbu
jsou zasázeny v asi 40m dlouhých řadách. Jehličnany jsou také sdruženy do skupin a jsou
poměrně vzrostlé (odhadem kolem 10m) a vytváří příjemná zátiší. Keře se vyskytují prakticky
na celé ploše zájmového území v různých hustotách. Bylinné patro je tvořeno ruderálními
druhy, mechové patro nijak nevyniká.

2.9

FAUNA

Srnec obecný, zajíc polní, liška obecná, bažant obecný, hrdlička zahradní, kuna lesní, drobní
hlodavci

2.9

KULTURNĚ HISTORICKÁ CHARAKTERISTIKA

Historie je úzce spjata s Olomoucí. Nejstarší osídlení je datováno do paleolitu. Území bylo
vždy poměrně hustě osídleno. Okolní pozemky byly využívány jako zemědělské plochy.
Nedaleká obec Nové Sady se stala součástí Olomouce. Přímo k již stávajícímu skladu firmy
Ahold jezdí MHD.

2.10

PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKA POSUZOVANÉ LOKALITY

Územní systém ekologické stability
Zájmová lokalita spadá do ochranného pásma dvou nadregionálních biokoridorů (BK42
a BK 43) a jednoho lokálního biocentra (BC 33). Osy obou biokoridorů se nachází cca 700m
od obou BK. BK 42 je tvořen z větší částí topolem (Populus deltoides), vrbou (Salix sp.),
lípou srdčitou (Tilia cordata) atd. Tento biokoridor by se měl ponechat přirozenému vývoji.
Mgr. Stanislav Mudra, Líšná 21, 338 08 Zbiroh, DIČ: CZ6807220299, IČ: 66341531
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BK 43 má podobné druhové složení rostlinstva, navržena je pro něj dovýsadba dřevin.
Lokální biocentrum BC 33 je vloženo mezi BK42 a BK43. Tvoří jej nepříliš bohaté břehové
porosty, mělo by být postupně rozšiřováno zalesněním zhruba 3ha luk.
Zvláště chráněná území
Přímo na zájmovém území se nenachází žádné zvláště chráněné území. Ovšem ve vzdálenosti
500 m vzdušnou čarou nacházíme evropsky významnou lokalitu Morava - Chropyňský luh
(kód lokality CZ0714085). EVL tvoří větší lesní porosty tvrdých luhů v nivě dolního toku
Morávky s mokřadními biotopy.
Významné krajinné prvky
Přímo na území záměru se VKP nevyskytují. Řeka Morava a její údolní niva je zákonem
č.114/1992 Sb. chráněna právě jako VKP.

3. CHARAKTERISTIKA ZÁMĚRU
Záměrem investora je vybudování industriálního parku pro skladování, distribuci a
velkoobchodní prodej zboží.

V podstatě

se jedná

o výstavbu celkem 5 nájemních

skladovacích hal , které obsahují administrativní vestavbu a nezbytné technické zázemí. Haly
jsou plošně různé, dle potřeby budoucích nájemců. Plochy hal jsou navrženy podle požadavku
investora a jeho zkušeností s provozováním podobných areálů.
Řešená plocha území je tedy rozdělena na pět areálů, které kromě zmíněných hal obsahují
nezbytné komunikačními a parkovacími plochy a dalšími drobné stavební objekty.
Jedná se zejména o volně stojící vjezdovou vrátnici, přístřešky pro odpad a jízdní kola,
oplocení, brány a závory, vlajkové stožáry, logo firmy a opěrné stěny. Dále se jedná o
jednotlivé inženýrské objekty venkovních areálových rozvodů TZB.
Nezpevněné plochy pozemků budou zatravněny a doplněny vhodnou sadovou výsadbou.
Provoz logistického areálu je koncipován k univerzálnímu skladování zboží.
V žádném případě se nepředpokládá skladování žádných nebezpečných materiálů.
Distribuce zboží bude probíhat lehkými nákladními automobily délky 5-10 m.

Mgr. Stanislav Mudra, Líšná 21, 338 08 Zbiroh, DIČ: CZ6807220299, IČ: 66341531
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4. VYHODNOCENÍ
Území plánované stavby se nachází v záplavovém území řeky Moravy, která leží od pozemku
500m vzdušnou čarou.
Pozemek o rozloze 117 000 m2 je areálem bývalého zahradnictví, s pozůstatky obvodových
zdí tří skleníků. Severní strana pozemku sousedící s areálem firmy Ahold je částečně
ohraničena betonovou cestou lomící se asi v polovině do středu. Podél cesty a směrem
cca 50m od obvodu je pozemek znehodnocen haldami ilegálně deponovaných odpadků.
Částečně jako pozůstatek zahradnictví, z převážné většiny však později dovezených
jako černá skládka.
Za ohybem cesty a mimo dosah odpadků se rozkládá travinné společenstvo s mnoha
vzrostlými i mladými dřevinami a keři obtížně určitelných druhů, zřejmě kříženců,
či dovezených druhů. Nalézají se zde pro tuto oblast ojedinělé dřeviny jako například Pinus
jeffrey (borovice jeffreyova), Pinus ponderosa (borovice těžká), Pseudotsuga menziesii
(douglaska tisolistá) nebo dokonce Metasequoia glyptostroboides (metasekvoje čínská), které
zde působí více než exoticky. Stáří mladších dřevin se dá usoudit na nějakých 15-30 let,
vzrostlé stromy jsou ještě starší. Nalézají se zde plošky se stromy vysázenými v rovných
liniích, což je důsledek tehdejšího zahradnického pěstování. Někteří jedinci patří do skupiny
náletových dřevin.
Pod stromy jsou místy pohozené květináče a přepravky z umělé hmoty se sazeničkami, které
stačily za roky nekontrolovaného ponechání ladem vyrůst přímo z květináčů. Několik stromů
je kolem dokola obryto až ke kořenům, zřejmě důsledek neúspěšného pokusu strom vyrýt
a přesadit na jiné místo. Areál je nelegálně využíván jako zdroj topiva pro místní obyvatele,
kteří si sem evidentně chodí pro větve a i celé stromy.
Až na zmíněné ruiny tří skleníků a dvou betonových cest, které zasahují do pozemku pouze
částečně se zde nenacházejí žádné jiné stavby, krom sloupků polospadlého oplocení.
Pominou-li se haldy odpadků na okraji, je tento areál velmi zajímavý z hlediska
dendrologického a ornitologického neboť zde nalézá hnízdiště i útočiště mnoho ptačích druhů
z okolí. Byly zde nalezeny dva druhy silně ohrožené ((Vyhláška ministerstva životního
prostředí ČR č. 395/1992 Sb. -Příloha č. III)) Accipiter nisus (krahujec obecný) a Oriolus
oriolus (žluva hajní). Z přísně chráněných druhů (Bernská úmluva) uvádíme například :
Erithacus rubecula (červenka obecná), Carduelis cannabina (konopka obecná), Carduelis
chloris (zvonek zelený), Coccothraustes coccothraustes (dlask tlustozobý) anebo Troglodytes
Mgr. Stanislav Mudra, Líšná 21, 338 08 Zbiroh, DIČ: CZ6807220299, IČ: 66341531
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troglodytes (střízlík obecný). Dále se zde vyskytují zástupci přísně chráněných čeledí
Falconiformes

(dravci),

Laniidae

(ťuhýkovití),

Sylviinae

(pěnicovití),

Regulinae

(králíčkovití), Motacillidae (konipasovití) a například Emberizidae (strnadovití).
Z chráněných druhů ptáků (Bernská úmluva) jmenujme Columba palumbus (holub hřivnáč),
Sturnus vulgaris (špaček obecný) a například Pica pica (straka obecná).
Areál plní funkci refugia a remízku, neboť široko daleko není žádné jiné větší stromové
seskupení, kde by se mohlo ptactvo schovat před svými predátory, civilizací, hustým
automobilovým provozem a odpočinout si při přeletu nad městem. Zároveň jsou drobní
živočichové, kterým lokalita slouží jako úkryt, zdrojem potravy pro dravce.
Vegetace je především ruderální, v období průzkumu nebyly nalezeny žádné chráněné druhy
rostlin. Přesto hrají travinná ruderální společenstva velkou úlohu jako úkryty pro ptactvo
a hmyz. Role a zastoupení druhů hmyzu nebyly dosud dostatečně prozkoumány. Vzhledem
k unikátnosti a ojedinělosti některých dřevin a keřů lze předpokládat výskyt specificky
vázaných druhů hmyzu a malých obratlovců.
Pozemek hraje důležitou krajinářskou úlohu : zelená plocha zmírňuje negativní estetický
dopad sousedního rozlehlého skladu firmy Ahold, který se svou rovnou střechou napomáhá
snižování atraktivnosti bydlení v okrajových částech.

Mgr. Stanislav Mudra, Líšná 21, 338 08 Zbiroh, DIČ: CZ6807220299, IČ: 66341531
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Botanický průzkum - Inventarizace přítomných druhů rostlin

Jelikož se jedná o plochu bývalého zahradnictví, jsou dřeviny zpravidla určeny pouze do
rodů.
Na lokalitě se nevyskytují žádné druhy rostlin požívající ochrany ze zákona 114/1992 Sb.

Stromy a keře:
Thuja occidentalis (zerav západní)
Picea pungens (smrk pichlavý)
Picea omorika (smrk omorika)
Pinus jeffreyi (borovice Jeffreyova)
Pinus ponderosa (borovice těžká)
Pseudotsuga menziesii (douglaska tisolistá)
Taxus baccata (tis červený)
Metasequoia glyptostroboides (metasekvoje čínská)
Acer campestre (javor babyka)
Acer negundo (javor jasanolistý)
Betula pendula (bříza bílá)
Carpinus betulus (habr obecný)
Euonymus europaeus (brslen evropský)
Robinia pseudoacacia (trnovník akát)
Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)
Ligustrum lucidum (ptačí zob lesklý)
Ailanthus altissima (pajasan žláznatý)
Sambucus nigra (bez černý)
Prunus avium (třešeň ptačí)
Juglans nigra (ořešák černý)
Juglans regium (ořešák královský)
Elaeagnus angustifolia (hlošina úzkolistá)
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Laburnum anagyroides (štědřenec převislý)
Rosa canina (růže šípková)
Rosa rugosa (růže svrasklá)
Forsythia suspensa (zlatice převislá)
Physocarpus opulifolius (tavola kalinolistá)
Spiraea spp. (tavolník)
Lonicera spp. (zimolez)
Juniperus spp. (jalovec)
Abies spp. (jedle)
Acer spp. (javor)
Rhus spp. (škumpa)
Quercus spp. (dub)
Crataegus spp. (hloh)
Populus spp. (topol)
Salix spp. (vrba)
Cornus spp. (svída)
Cornus sanquinea (svída krvavá)
Tilia spp. (lípa)
Catalpa spp. (katalpa)
Ulmus spp. (jilm)
Berberis ssp. (dřišťál)
Fagus sylvatica var. Rubra (buk červený)
Alnus incana (olše šedá)
Corylus avellana (líska obecná)
Chaenomeles japonica (kdoulovec japonský)
Prunus spinosa (trnka obecná)
Prunus insitia (slivoň obecná)
Prunus avium (třešeň ptačí)
Epilobium parviflorum (vrbovka malokvětá)
Ailanthus altissima (pajasan žláznatý)
Quercus rubra (dub červený)
Sorbus ssp. (jeřáb)
Mgr. Stanislav Mudra, Líšná 21, 338 08 Zbiroh, DIČ: CZ6807220299, IČ: 66341531
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Forsythia suspensa (zlatice převislá)
Ribes ssp. (meruzalka)
Juniperus chinensis (jalovec čínský)
Aesculus hippocastanum (jírovec maďal)
Populus nigra var. italica (topol vlašský)
Populus alba (topol bílý)
Salix caprea (vrba jíva)
Rostliny (především ruderály):
Calamagrostis epigejos (třtina křovištní)
Onopordum acanthium (ostropes trubil)
Dipsacus fullonum (štětka planá)
Helianthus tuberosu (slunečnice topinambur)
Epilobium angustifolium (vrbka úzkolistá)
Geum urbanum (kuklík městský)
Verbascum densiflorum (divizna velkokvětá)
Hypericum perforatum (třezalka tečkovaná)
Solidago canadiensis (zlatobýl kanadský)
Poa nemoralis (lipnice hajní)
Carduus nutans (bodlák nicí)
Pimpinela saxifraga (bedrník obecný)
Galium album (svízel bílý)
Cichorium intybus (čekanka obecná)
Tanacetum vulgare (vratič obecný)
Geranium robertianum (kakost smrdutý)
Rumex ssp. (šťovík)
Glechoma hederacea (popenec obecný)
Urtica dioica (kopřiva dvoudomá)
Geranium pratense (kakost luční)
Stellaria ssp. (ptačinec)
Dactylis glomerata (srha laločnatá)
Heracleum sphondylium (bolševník obecný)
Mgr. Stanislav Mudra, Líšná 21, 338 08 Zbiroh, DIČ: CZ6807220299, IČ: 66341531
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Atriplex ssp. (lebeda)
Galium aparine (svízel přítula)
Arctium tomentosum (lopuch plstnatý)
Humulus lupulus (chmel otáčivý)
Chelidonium majus (vlaštovičník větší)
Equisetum arvense (přeslička rolní)
Trifolium repens (jetel plazivý)
Achillea ssp. (kontryhel)
Vicia tetrasperma (vikev čtyřsemenná)
Potentilla ssp. (mochna)
Plantago lanceolata (jitrocel kopinatý)
Epilobium angustifolium (vrbovka úzkolistá)
Phalaris arundinacea (chrastice rákosovitá)
Erophila verna (osívka jarní)
Viccia sepium (vikev plotní)
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ZOOLOGICKÝ PRŮZKUM
Bezobratlí :
Inachis io (babočka paví oko)
Vanessa atalanta (babočka admirál)
Ptáci:
Hnízdící:
Asio otus (kalous ušatý)
Phasianus colchicus (bažant obecný)
Phylloscopus collybita (budníček menší)
Phylloscopus trochilus (budníček větší)
Fringilla coelebs (pěnkava obecná)
Turdus philomelos (drozd zpěvný)
Streptopelia turtur (hrdlička divoká)
Streptopelia decaocto (hrdlička zahradní)
Turdus merula (kos černý)
Falco tinnunculus (poštolka obecná)
Anthus trivialis (linduška lesní)
Passer montanus (vrabec polní)
Nehnízdící:
Alauda arvensis (skřivan polní)
Dendrocopos major (strakapoud velký)
Picus viridis (žluna zelená)
Druhy, které jsou v seznamu zvláště chráněných druhů živočichů:
(Vyhláška ministerstva životního prostředí ČR č. 395/1992 Sb. -Příloha č. III)
Druhy silně ohrožené:
Accipiter nisus (krahujec obecný) - hnízdící
Oriolus oriolus (žluva hajní) - nehnízdící
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Bernská úmluva (Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry- Příloha II )
Přísně chráněné druhy živočichů:
Erithacus rubecula (červenka obecná) - hnízdící
Carduelis cannabina (konopka obecná) - hnízdící
Carduelis chloris (zvonek zelený) - hnízdící
Coccothraustes coccothraustes (dlask tlustozobý) - hnízdící
Serinus serinus (zvonohlík zahradní) - hnízdící
Oriolus oriolus (žluva hajní) - nehnízdící
Troglodytes troglodytes (střízlík obecný) - hnízdící
Falconiformes (dravci) – nehnízdící
Sylviinae (pěnicovití) - hnízdící
Motacillidae (konipasovití) - hnízdící
Laniidae (ťuhýkovití) - hnízdící
Prunellidae (pěvuškovití) - hnízdící
Regulinae (králíčkovití) - hnízdící
Paridae (sýkorovití) - hnízdící
Emberizidae (strnadovití) - hnízdící
Bernská úmluva - Příloha III
Chráněné druhy živočichů:
Columba palumbus (holub hřivnáč) - hnízdící
Sturnus vulgaris (špaček obecný) - nehnízdící
Pica pica (straka obecná) - hnízdící
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5. ZÁVĚR A DOPORUČENÍ

Realizací záměru bude zasaženo území které do současné podoby dospělo díky zastavení
provozu zahradnictví. Na formování biologických hodnot území se podílela přirozená sukcese
spolu s množstvím druhů stromů a keřů které zde zůstaly jako důsledek bývalého využití
areálu, včetně široké palety exotických druhů a jejich kultivarů.
Z tohoto důvodu jsou dřeviny zpravidla určeny pouze do rodů, a jejich podrobnější průzkum
by vyžadoval účast specialisty dendrologa.
Přes tento vývoj, který nedal vzniknout ekologicky cenným společenstvům, se jedná o
biologicky hodnotnou plochu, jenž je refugiem mnoha výše jmenovaných druhů na pomezí
poměrně sterilní zemědělské krajiny Hané a Olomoucké aglomerace. Proto význam zkoumané
plochy je především z ornitologického hlediska značný.
Při realizaci záměru lze doporučit ponechání vzrostlých dřevin tam kde to bude technologicky
možné (okraj areálu, plochy předpokládané zeleně). Plochy plánované pro výsadbu zeleně
osázet druhy poskytujícími vhodné úkrytové a potravní podmínky pro drobné ptactvo a další
živočichy.

6. SEZNAM PŘÍLOH
Fotodokumentace
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1. Úvod
Tato rozptylová studie byla zpracována jako součást oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č.
100/2001 Sb.,o posuzování vlivů na životní prostředí. Předmětem vyhodnocení byl přírůstek imisní
zátěže způsobený provozem stavby „Logistický areál OLOMOUC - Nemilany“.
Poloha areálu je znázorněna na následujícím obrázku (budovy jsou vyznačeny červeně, parkoviště
šedě):

Rozptylová studie vyhodnocuje příspěvek imisní zátěže vyvolaný provozem nově instalovaných
tepelných zdrojů a záměrem vyvolané automobilové dopravy. Výsledkem výpočtu je příspěvek ke
stávající imisní zátěži hodnoceného území vyvolaný provozem uvedeného zdroje.
Výpočtově byla hodnocena imisní zátěž oxidem dusičitým (NO2).
Jako zdrojová data pro výpočet byly použity hodnoty předané projektantem stavby a údaje Českého
hydrometeorologického ústavu Praha (ČHMÚ).
Pro výpočet byl použit počítačový program SYMOS 97p, verze 2003 vytvořený společností IDEA-ENVI
s.r.o. podle metodiky SYMOS 97 vydané ČHMÚ Praha v roce 1998 a její aktualizace dle zákona č.
86/2002 Sb. a nařízení vlády č. 350/2002 Sb.
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2. Popis metodiky
Metodika SYMOS 97 pro výpočet znečištění ovzduší vychází z nejnovějších dostupných poznatků získaných
domácím i zahraničním výzkumem, navazuje na dříve používanou metodiku (Metodika výpočtu znečištění
ovzduší pro stanovení a kontrolu technických parametrů zdrojů) vydanou Ministerstvem lesního a vodního
hospodářství ČSR v roce 1979 a podstatným způsobem ji rozšiřuje.
Metodika SYMOS 97 umožňuje:
•
•
•
•
•

výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami a prachem z bodových, liniových a plošných zdrojů
výpočet znečištění od většího počtu zdrojů
stanovit charakteristiky znečištění v husté geometrické síti referenčních bodů a připravit tímto způsobem
podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků výpočtů
brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní vrstvy ovzduší
podle klasifikace Bubníka a Koldovského
odhad koncentrace znečišťujících látek při bezvětří a pod inverzní vrstvou ve složitém terénu

Pro každý referenční bod umožňuje metodika výpočet těchto základních charakteristik znečištění
ovzduší:
•
•
•
•

maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek, které se mohou
vyskytnout ve všech třídách rychlosti větru a stability ovzduší
maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu na třídu
stability a rychlost větru
roční průměrné koncentrace
dobu trvání koncentrací převyšujících určité, předem zadané, hodnoty (např. imisní limity)

Jako doplňkové charakteristiky je podle metodiky možno:
•
•
•
•
•

stanovit výšku komína s ohledem na splnění imisních limitů
stanovit podíl zdrojů znečištění ovzduší na celkovém znečištění do vzdálenosti 100 km od zdrojů
stanovit doby překročení zvolených koncentrací pro zdroj se sezónně proměnnou emisí
vypočítat spad prachu
vyhodnotit rozptyl exhalací vypouštěných chladícími věžemi

Programové vybavení
Pro vlastní provedení výpočtu byl použit počítačový program firmy IDEA-ENVI. Program vychází z výše zmíněné
metodiky SYMOS'97.
Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisejí 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, protože v řadě případů je nutné vypočítat
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 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.
V programu je zahrnuto i zeslabení vlivu nízkých zdrojů na znečištění ovzduší na horách, protože 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.
V případě, kdy mezi zdrojem a referenčním bodem je terén zvýšený se předpokládá, že kouřová vlečka vystupuje
podél svahů vzhůru a použije se korekce efektivní výšky komínu.
Fyzikální a chemické procesy
Znečisťující látky se v atmosféře podrobují různým procesům, jejichž přičiněním jsou 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.
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Kategorie znečišťujících látek
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 jsou
rozděleny do kategorií podle průměrné doby setrvání v atmosféře.
•

Kat. I - 20 hodin

•

Kat. II - 6 dní

•

Kat. III - 2 roky

Výpočet koncentrací z plošných zdrojů
Plošný zdroj se rozdělí na dostatečný počet čtvercových plošných elementů. Velikost elementů se volí v závislosti
na vzdálenosti nejbližšího referenčního bodu.
Výpočet koncentrací z liniových zdrojů
Stejně jako u plošných zdrojů koncentraci od liniového zdroje vypočítáme tak, že liniový zdroj rozdělíme na
dostatečný počet délkových elementů.
Poznámka: Liniovými zdroji se rozumí zejména silnice s automobilovým provozem.
Výpočet průměrných ročních koncentrací
Pro výpočet 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.
Program umožňuje provádět výpočty nejen po 1°(předvolená hodnota), ale i v rozsahu od 0.5° do 5°.
Klimatické vstupní údaje
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 údajů.
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:
• slabý vítr 1.7 m/s
• střední vítr 5 m/s
• silný vítr 11 m/s
Poznámka: Rychlostí větru se přitom rozumí rychlost zjišťovaná ve standardní meteorologické výšce 10 m nad
zemí.
Teplotní stabilita atmosféry
její mírou je vertikální teplotní gradient popisující její teplotní zvrstvení. Stabilitní klasifikace obsahuje pět tříd
stability ovzduší:
• superstabilní - silné inverze, velmi špatné podmínky rozptylu
• stabilní - běžné inverze, špatné podmínky rozptylu
• izotermní - slabé inverze, izotermie nebo malý kladný teplotní gradient často se vyskytující
mírně zhoršené rozptylové podmínky
• normální - indiferentní teplotní zvrstvení, běžný případ dobrých rozptylových podmínek
• labilní - labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl znečišťujících látek.
Ne všechny třídy stability atmosféry se vyskytují za všech rychlostí větru. 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.
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3. Vstupní údaje
3.1. Údaje o zdrojích
Výpočet byl proveden pro nově navržené zdroje v lokalitě, kterými byly:
• vytápění objektů A, B, C, D a E tepelnými zdroji spalujícími zemní plyn
• parkoviště jednotlivých objektů s celkovou kapacitou 279 osobních vozidel
• záměrem vyvolaná automobilová doprava o celkové intenzitě 533 osobních vozidel,
161 lehkých nákladních a 96 nákladní vozidla denně
Instalovaný výkon kotelny objektu A bude 531,7 kW, objektu B 717,3 kW, objektu C 698,6 kW, objektu
D 942,9 kW a E 521,6 kW. Kotle budou využívat jako palivo zemní plyn z veřejné rozvodné sítě.
Těžká nákladní doprava bude směrována výhradně na silnici II/435 jižním směrem (na silnici R35),
průjezd směrem na centrum Olomouce bude vyloučen (resp. bude jen výjimečný). U lehké nákladní
dopravy je uvažováno s rozdělením na cca 75% na silnici II/435 jižním směrem (na silnici R35) a cca
25% směrem na centrum Olomouce. U osobní dopravy potom na cca 50% na silnici II/435 jižním
směrem (na silnici R35) a cca 50% směrem na centrum Olomouce.
Podrobněji je uvažovaná organizace dopravy popsána v příslušných kapitolách oznámení.
Předpokládaný obrat parkovišť bude 533 vozidel za den.

3.2. Meteorologické podklady
Pro výpočet byl využit odborný odhad podrobné větrné růžice pro lokalitu Olomouc zpracovanou
Českým hydrometeorologickým ústavem Praha. Souhrn použité větrné růžice je uvedena v následující
tabulce:
Pro výpočet byl využit odborný odhad větrné růžice pro lokalitu Olomouc zpracovanou Českým
hydrometeorologickým ústavem Praha. Použitá větrná růžice je uvedena v následující tabulce:
N

NE

E

SE

S

SW

W

NW

1,7

9,14

6,94

8,10

7,43

6,53

7,30

10,94

8,91

5

4,92

2,26

3,94

2,71

1,44

2,41

5,77

6,88

11

0,69

0,37

0,51

0,22

0,05

0,15

0,31

2,08

celkem

14,75

9,57

12,55

10,36

8,02

9,86

17,02

17,87

Grafické znázornění větrné růžice je uvedeno na následujícím obrázku:
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3.3. Údaje o topografickém rozložení referenčních bodů
Pro výpočet imisní zátěže byla vytvořena pravidelná síť referenčních bodů o rozměrech 2400x2000 m
s krokem sítě 50 m a počátkem souřadnic v levém dolním rohu orientovaná shodně s JSTK. Poloha
jednotlivých bodů je zřejmá z následujícího obrázku:

Pro všechny referenční body byl z mapového podkladu o měřítku 1 : 10 000 odečten výškopis.
Výpočtové body jsou uvažovány ve výšce 1 m nad terénem.

3.4. Údaje o imisních limitech a přípustných koncentracích znečišťujících látek
Pro vyhodnocení výsledků výpočtu byly použity imisní limity uvedené v nařízení vlády č. 597/2006 Sb.:
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4. Úroveň stávající imisní zátěže
4.1. Výsledky měření stávající imisní zátěže zájmového území
Nejbližší stanice imisního monitoringu jsou v Olomouci, nejbližší stanice je vzdálena od hodnocené
lokality cca 2,5 km. Uvedené hodnoty byly naměřeny v roce 2006:
Oxid dusičitý (NO2)

Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že roční průměrné koncentrace oxidu dusičitého se na
jednotlivých lokalitách v Olomouci značně liší. Nejvyšší koncentrace (nadlimitní) jsou dosahovány na
stanici ležící v těsné blízkosti poměrně frekventované ul. Velkomoravské, oproti tomu na stanici
Šmeralova průměrné roční koncentrace dosahují úrovně cca 60 % imisního limitu (LV=40 µg.m-3).
Obdobě je tomu i u maximálních naměřených koncentrací, kdy nejvyšší (nadlimitní) zátěž je naměřena
na ul. Velkomoravské, nejnižší pak na stanici Šmeralova, kde maximální hodinové koncentrace
dosáhla cca 62% limitu (LV=200 µg.m-3).

4.2. Diskuse úrovně imisní zátěže zájmového území
Hodnocení stávající imisní zátěže oxidem dusičitým v hodnoceném území na základě výsledků měření
měřících stanic je v městském prostředí poněkud problematické, především s ohledem na významný
vliv emisí automobilové dopravy na celkovou imisní zátěž.
V okolí hodnoceného záměru očekáváme stávající úroveň imisní zátěže u oxidu dusičitého u
průměrných ročních koncentrací cca na úrovni 75% imisního limitu, u maximálních hodinových
koncentrací do 80% limitu. Koncentrace NO2 se směrem k jihu zvyšují vlivem provozu na obchvatu
Olomouce -silnici R35.
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5. Výsledky výpočtu
5.1. Výsledky výpočtu imisního příspěvku NO2 vyvolaného provozem areálu
5.1.1. Hodnoty průměrných ročních koncentrací NO2
V žádném bodě výpočtové sítě nebylo zjištěno dosažení ročního imisního limitu.
Maximální příspěvek průměrných ročních koncentrací vychází do vjezdu do areálu. Nárůst imisní
zátěže v důsledku provozu bude, dle výpočtu, u průměrných ročních koncentrací dosahovat hodnot do
0,6 μg.m-3.
V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o příspěvek výrazně nižší než je hodnota příslušného
imisního limitu (40 µg.m-3), který výrazně neovlivní celkovou imisní situaci v lokalitě.
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5.1.2. Hodnoty maximálních hodinových koncentrací NO2
V žádném bodě výpočtové sítě nebylo zjištěno dosažení imisního limitu pro maximální hodinové
koncentrace.
Maximální příspěvek vychází do prostoru vlastního areálu. Nárůst imisní zátěže v důsledku provozu
bude, dle výpočtu, u maximálních hodinových koncentrací dosahovat hodnot do 4 μg.m-3.
V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o příspěvek výrazně nižší než je hodnota příslušného
imisního limitu (200 µg.m-3), který výrazně neovlivní celkovou imisní situaci v lokalitě.

5.1.3. Doby překročení limitních koncentrací
Z výše presentovaných výpočtů je zřejmé, že k překračování imisních limitů vlivem hodnocených
zdrojů nedochází.
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6. Celkové hodnocení vlivu záměru
Z výše uvedených naměřených hodnot a výše komentovaných předpokladů vyplývá, že stávající
imisní zátěž oxidem dusičitým (NO2) v hodnoceném území je pod úrovní imisních limitů, v případě
krátkodobých koncentrací maximální hodnoty dosahují až 160 µg.m-3, pohybují se tedy přibližně na
úrovni do 80% imisního limitu (LV1h=200 µg.m-3).
V případě průměrných ročních koncentrací se maximální hodnoty za stávajícího stavu pohybují na
úrovni do 30 µg.m-3, tedy cca 75% imisního limitu (LVr=40 µg.m-3).
Z výše presentovaných výpočtů vyplývá, že příspěvek imisní zátěže vyvolaný provozem
posuzovaného Logistického areálu výrazně neovlivňující celkovou úroveň imisní zátěže
v hodnoceném území a v součtu se stávající imisní zátěží bude podlimitní.
Zatížení nejbližší obytné zástavby příspěvkem provozu Logistického areálu OLOMOUC - Nemilany
vychází relativně nízké, významně neovlivňující celkovou úroveň stávající imisní zátěže.

7. Závěr
Z výše uvedených vypočtených hodnot vyplývá, že imisní zátěž vyvolaná provozem vytápění a
dopravy do Logistického areálu OLOMOUC Nemilany nevyvolá významnější změnu imisní zátěže
oxidem dusičitým (NO2) oproti stávajícímu stavu.
Příspěvek provozu nově budovaného Logistického areálu k pozaďové imisní zátěži oxidem dusičitým
(NO2) je nízký, v případě maximálních hodinových koncentrací vychází nejvyšší hodnoty příspěvku na
cca 2% imisního limitu pro maximální hodinové koncentrace (IHk=200 µg.m-3).
V případě průměrných ročních koncentrací se maximální hodnoty příspěvků pohybují pod 1,5 %
hodnoty imisního limitu (IHr=40 µg.m-3).
Celková imisní zátěž zájmového území (při zahrnutí vlivu všech ostatních zdrojů znečišťování ovzduší,
např. bodových a dálkových přenosů znečištění) nebude dosahovat hodnot imisního limitu.
S ohledem na výše uváděné výsledky výpočtu, je možno předpokládat, že ani po zahájení provozu
areálu nebude docházet k překračování imisních limitů NO2 v hodnoceném území.
V Brně 31.8.2007

………………………………………………….
ing. Pavel Cetl
autorizovaná osoba
pro výpočet rozptylových studií
číslo autorizace 3151/740/03
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