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ÚVOD
Předkládané Oznámení bylo vypracováno v souladu se zákonem č.100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném
znění (dále jen zákon).

Důvodem pro vypracování Oznámení je skutečnost, že záměr „Přerov – novostavba skladu“
svojí dikcí splňuje kritérium stanovené v zákoně o posuzování vlivů na životní prostředí,
příloze I., kategorii II, bodu 10.6 „Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních
středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže
s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu“.

Dle této přílohy tak záměr podléhá zjišťovacímu řízení. Příslušným orgánem státní správy je
v tomto konkrétním případě Krajský úřad Olomouckého kraje.

Svým členěním odpovídá toto Oznámení příloze 3. zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí v platném znění. Rozsah zpracování jednotlivých kapitol je dán
významem, který pro tu kterou posuzovanou složku životního prostředí stavba má.

Hodnocený záměr zahrnuje jen jednu variantu technického a technologického řešení. Jiná
varianta technického a technologického řešení záměru než předkládaná varianta v oznámení
není investorem uvažována.
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
Název :

NYPRO hutní prodej, a.s.

Sídlo :

Malé Svatoňovice 291
542 34 Trutnov

IČ:

25262068

DIČ:

CZ25262068

Osoba oprávněná jednat:

Ing. Jan Tomek
Ing. Tomáš Alexa
Ing. Zdeněk Tomek – stavební firma
Rejskova 17
772 00 Olomouc
IČO: 11566124
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.1. Základní údaje
B.1.1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1
„Přerov – novostavba skladu“.

Posuzovaný záměr splňuje kritérium stanovené v zákoně o posuzování vlivů na životní
prostředí, příloze I., kategorii II, bodu 10.6 „Skladové nebo obchodní komplexy včetně
nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo
garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu“.

B.1.2. Kapacita (rozsah) záměru
Připravovaný stavební záměr „Přerov – novostavba skladu“ zahrnuje výstavbu šestilodního
skladového objektu o celkových rozměrech cca 156 x 144 m s příhradovými nosnými prvky.
K halám bude z jižní části přidružena administrativní budova o rozměrech cca 15 x 30 m.
Součástí řešení bude návrh kapacitně dostačujících ploch dopravní infrastruktury, včetně
statické dopravy nákladních i osobních vozidel.

Do objektu skladové haly bude zaústěna vlečka, která bude v hale dvoukolejná,
neelektrifikovaná, se zapuštěným kolejovým ložem. Areál bude napojen do vlečky Precheza,
do ní nebude zasahováno.

Areál bude zásobován elektrickou energií z vlastní trafostanice, k zásobování užitkovou vodou
bude na pozemku zbudována kopaná studna, splašková voda bude odváděna připojením na
městskou kanalizaci. Dešťová voda ze střech bude odváděna do dvou akumulačních a
vsakovacích objektů v severozápadním a jihozápadním rohu plánovaného areálu, z nichž
bude vsakovat přetlakem přes spouštěné studny do štěrkovito-písčité vrstvy. Dešťové vody
z komunikací budou zasakovat přímo do vod podzemních přes zasakovací rigoly uložené
podél těchto komunikací. Dešťové vody z odstavné plochy kamionů budou před zaústěním do
dešťové stokové sítě a do akumulačního a vsakovacího objektu předčištěny v odlučovači
lehkých kapalin. Administrativní přístavba bude vytápěna ze zásobníku na kapalný propan.
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Areál bude napojen provizorní komunikací o délce cca 600 m na silnici II/438 (ulice
Kojetínská), která bude po vybudování dálničního přivaděče na dálnici D1 a napojení areálu
společnosti NYPRO na dálniční síť zrušena.
•

Celková plocha stavebních pozemků: 83 400 m2
(plocha bez provizorní příjezdové komunikace, která bude po vybudování přivaděče na
dálnici D1 odstraněna)

•

Zastavěná plocha šesti hal: 22 500 m2

•

Zastavěná plocha administrativní budovy: 450 m2

•

Plocha komunikací a zpevněných ploch: 15 300 m2
(bez rozlišení ploch parkovišť a komunikací)

•

Plocha zeleně: 45 150 m2

V souvislosti s realizací stavebního záměru bude vybudováno cca 30 – 35 parkovacích míst
pro osobní vozidla a odstavná plocha pro nákladní dopravu.

Rozsah posuzovaného záměru je patrný z přílohy č. 2 a 3.

B.1.3. Umístění záměru
Kraj:

Olomoucký

Obec:

Přerov

Katastrální území:

Přerov

Pozemky určené ke stavbě se nacházejí v jižní části města Přerova, na ploše s určením jako
návrhové plochy terminálu kombinované dopravy a logistického centra (dle územního plánu).
Stavba bude umístěna na pozemcích parc.č.:
5869/1, 5862/6, 5869/7, 5875/13, 5875/26, 5875/48, 5875/55, 5926/1, 5926/2, 5926/3.
Další pozemky dotčené stavbou: p.č. 5990/43, 5950/1, 5875/51, 5875/27, 5875/28, 5869/6,
5869/4, 5869/3, 5869/5, 5875/47 v k.ú. Přerov.
Umístění stavebního záměru je znázorněno na obr. 1 a 2. Podrobněji viz přílohy oznámení.
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Obr. 1: Širší vztahy záměru „Přerov – novostavba skladu“

Obr. 2: Umístění posuzovaného stavebního záměru

Zdroj: Ing. Zdeněk Tomek – stavební firma, 2011
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B.1.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Připravovaný stavební záměr „Přerov – novostavba skladu“ zahrnuje výstavbu skladového
objektu na jižním okraji intravilánu města Přerov. Skladový objekt bude jednopodlažní a bude
složen z šesti lodí na ploše cca 156 x 144 m.
K objektu bude přidružena administrativní budova.
Dopravně bude areál napojen na silnici II.třídy č. 436 provizorní příjezdovou komunikací
o délce cca 600 m, která bude odstraněna po vybudování dálničního přivaděče na dálnici D1
a napojení areálu společnosti NYPRO na dálniční síť.
Ve schváleném územním plánu je plocha staveniště skladu součástí plochy určené pro
průmyslovou výstavbu, která zde dosud zahájena nebyla a doposud nebyla ani vybavena
infrastrukturou.
V halách bude v I. etapě umístěna linka podélného dělení za tepla válcovaných plechů a ve
II. etapě (po vybudování dálničního přivaděče a dálnice D1) pak linky příčného a podélného
dělení za studena válcovaných plechů (situace rozmístění jednotlivých linek viz příloha č. 3).
Návoz vstupních svitků bude probíhat po železnici a rozvoz nadělených plechů odběratelům
převážně kamionovou dopravou.

Po výstavbě dálničního okruhu kolem Přerova a napojení areálu na dálniční přivaděč je
plánováno další rozšíření skladových ploch.

V současné době není známa kumulace s jinými stavebními záměry kromě plánované
výstavby terminálu kontejnerové dopravy (TKD) - investice města Přerova, která je však
plánována až v horizontu několika let. Projekční práce na záměru novostavby skladu jsou
prováděny v součinnosti s možností budoucí realizace TKD.
Posuzovaný záměr není v rozporu s územním plánem města Přerova (příloha 6). Možný
významný vliv stavby na území soustavy NATURA 2000 byl orgánem ochrany přírody
vyloučen (příloha 7).
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B.1.5.

Zdůvodnění

potřeby

záměru

a

jeho

umístění,

včetně

přehledu

zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro
jejich výběr, resp. odmítnutí
Záměr je navrhován na pozemcích z velké části v majetku investora v území, které bylo
územním plánem pro toto využití vymezeno. Svým charakterem záměr novostavby skladu
zapadá do okolní zástavby tvořené převážně průmyslovými objekty. Rovněž dopravní
napojení je vyhovující v blízkosti plánované dálnice D1, na níž bude areál přímo napojen
dálničním přivaděčem a zároveň s možností využití železniční dopravy napojením na
železniční vlečku firmy Precheza.
Realizace stavebního záměru přinese zároveň mírné rozšíření pracovních nabídek, zejména
pro skladníky, řidiče, administrativní pracovníky a vedoucí funkce.
Dle vyjádření stavebního úřadu Přerov je investiční záměr není v rozporu s platnou územně
plánovací dokumentací města Přerov (viz příloha 6).
Stavební záměr je navržen pouze v jedné variantě, která sestává ze dvou etap v závislosti na
plánované realizaci dálnice D1.

B.1.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Připravovaný stavební záměr „Přerov – novostavba skladu“ zahrnuje výstavbu skladového
objektu na jižním okraji inntravilánu města Přerov. Skladové centrum bude představovat
šestilodní skladovací hala s technologií na příčné a podélné dělení plechů, administrativní
budova, odstavná plocha pro projíždějící nákladní dopravu a parkoviště pro osobní dopravu a
provizorní silniční napojení na komunikaci II/438.
1. Architektonické řešení
Objekty skladového centra budou halového typu. Je uvažována šestilodní ocelová konstrukce
s příhradovými nosnými prvky (sloupy a vazníky).
Obvodový plášť tvořený sendvičovými PUR panely bude doplněný ve spodní části
železobetonovým soklovým panelem (z důvodu mechanické odolnosti). Střecha sedlová bude
se sklonem 10 %, střešní plášť pak zateplený (pro zamezení kondenzace), ze sendvičových
PUR panelů. Prosvětlení bude formou pevných hřebenových střešních světlíků. Objekt
nebude vytápěn.
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Založení objektu se předpokládá hlubinné na pilotách. Podlahová deska bude provedena jako
železobetonová, strojně hlazená, armovaná při horním a spodním okraji sítí a rozptýlenou
výztuží o předpokládané tloušťce cca 300 mm, pod technologií bude tloušťka stanovena s
ohledem na zatížení. Vzhledem k tomu, že je staveniště skladu součástí záplavového území
řeky Bečvy je navržena úroveň podlah na kótě 0,000 = 208,200 m n.m. (Vypočtená úroveň
povodně po realizaci navrhované stavby je vypočtena na kótě Q100 = 208,018 m n.m.)
Předpoklad objektové skladby záměru je následující:
Stavební objekty:
•

SO 00 – Příprava staveniště/území

•

SO 01.1. ~ SO 01.6. - Hala
PS 01.1. – Linka na příčné dělení teplých plechů
PS 01.2. – Linka na podélné dělení studených plechů
PS 01.3. – Linka na příčné dělení studených plechů

•

SO 02 - Administrativní budova

•

SO 03. - Komunikace a zpevněné plochy
PS 03 – Vážení kamionů + příslušenství

•

SO 04 – Provizorní komunikace

•

SO 05.1. - Vlečka (areálová trasa)

•

SO 05.2. - Napojení na vlečku Precheza

•

SO 06 – Likvidace dešťových vod/dešťová kanalizace

•

SO 07 – Likvidace splaškových vod

•

SO 08 – Zdroj užitkové vody

•

SO 09 - Transformovna
PS 09 – Vybavení trafostanice

•

SO 10 – Přípojka NN, venkovní rozvody elektro a slaboproudu

•

SO 11 – Zásobování plynem
PS 11.1 – Zásobníky plynu – stavební část
PS 11.2 – Plynovodní přípojka
PS 11.3 – Zásobování plynem – technologická část

•

SO 13 – Sadovnické a terénní úpravy

•

SO 14 – Oplocení a reklamní plochy
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Areál bude zásobován elektrickou energií z vlastní trafostanice, k zásobování užitkovou vodou
bude na pozemku zbudována kopaná studna, splašková voda bude odváděna připojením na
městskou kanalizaci. Dešťová voda ze střech bude odváděna do dvou akumulačních a
vsakovacích objektů v severozápadním a jihozápadním rohu plánovaného areálu, z nichž
bude vsakovat přetlakem přes spouštěné studny do štěrkovito-písčité vrstvy. Dešťové vody
z komunikací budou zasakovat přímo do vod podzemních přes zasakovací rigoly uložené
podél těchto komunikací. Dešťové vody z odstavné plochy kamionů budou před zaústěním do
dešťové stokové sítě a do akumulačního a vsakovacího rybníka předčištěny v odlučovači
lehkých kapalin. Administrativní přístavba bude vytápěna ze zásobníku na kapalný propan.
2. Zásobování plynem, teplo
Vytápět se bude pouze administrativní objekt, skladové haly budou nevytápěny. K vytápění
administrativní budovy bude využito dvou závěsných kotlů (každý o výkonu max. 40 kW),
spalujících propan. V budoucnu se počítá s přivedením přípojky na zemní plyn do areálu,
současné řešení vytápění je tak pouze dočasné (vnitřní rozvody i spotřebiče však budou
využity).

3. Zásobování vodou
Potřeba vody bude zabezpečena vrtem v areálu, dle kvality vody bude využívána jako pitná, či
jen jako užitková. V tom případě bude pitná voda pro zaměstnance dovážena balená.
4. Kanalizace
Splašková voda bude odváděna tlakově, připojením na městskou kanalizaci. Dešťová voda ze
střech bude odváděna do dvou akumulačních a vsakovacích objektů v severozápadním a
jihozápadním rohu plánovaného areálu, z nichž bude vsakovat přetlakem přes spouštěné
studny do štěrkovito-písčité vrstvy. Dešťové vody z komunikací budou zasakovat přímo do vod
podzemních přes zasakovací rigoly uložené podél těchto komunikací. Dešťové vody
z parkoviště kamionů budou před zaústěním do dešťové stokové sítě a do akumulačního a
vsakovacího rybníka předčištěny v odlučovači lehkých kapalin.
5. Zásobování elektrickou energií
Areál bude zásobován elektrickou energií z vlastní trafostanice. Ta bude zděná a umístěna na
západní straně hal. V první etapě v ní bude osazen olejový transformátor v hermetickém
provedení - výkon 1600 kVA. Pro další etapu osazení linky podélného a příčného dělení
studených plechů, které budou osazeny až po vybudování dálnice (obchvat Přerova) a
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trvalého dopravního napojení, bude ponechaná prostorová rezerva pro další transformátor o
výkonu cca 1x1600 kVA.
Z trafostanice ze strany NN bude nataženo přívodní vedení do hlavního rozváděče NN areálu,
ze kterého budou samostatně napojeny další objekty: hala, administrativní přístavba, venkovní
osvětlení, technologie apod.
6. Parkování
V areálu bude realizováno 30 – 35 parkovacích míst pro osobní dopravu a možnost zastavení
pro cca 28 kamionů. Odstavná plocha pro kamiony bude umístěna v jižní části areálu při
vjezdu provizorní silnice.

Není počítáno s parkováním

a delším

stáním

kamionů,

předpokladem je, že budou víceméně plynule projíždět areálem a stavět budou pouze pro
nakládku či vykládku zboží a odevzdání dokladů v dispečinku v administrativní budově.
7. Dopravní napojení
Areál bude napojen provizorní komunikací o délce cca 600 m na silnici II/438 (ulice
Kojetínská), která bude po odstraněna po vybudování dálničního přivaděče na dálnici D1 a
napojení areálu společnosti NYPRO na dálniční síť. Záměr bude rovněž napojen na železniční
síť. Nově vybudovaná vnitroareálová vlečka bude napojena na vlečku Precheza, na níž bude
napojena přes severní uzel. Intenzity dopravy vedené do areálu byly provozovatelem vlečky
odsouhlaseny.

B.1.7. Předpokládaný termín zahájení realizace a jeho dokončení
Zahájení stavby: duben 2012
Dokončení stavby: do konce roku 2012

Etapizace výstavby je přímo závislá na vybudování dálničního obchvatu města Přerova a
zrealizování dálničního přivaděče k ulici Kojetínská.
V I. etapě je plánováno osazení linky příčného dělení teplých svitků – v prvním čtvrtletí 2013.
V II. etapě (po vybudování dálničního přivaděče) je možno areál dále rozšířit osazením linek
podélného a příčného dělení studených svitků – předpoklad rok 2020.
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B.1.8. Výčet dotčených územně správních celků
•

Kraj:

•

Obec: Přerov

•

Katastrální území: Přerov

Olomoucký

B.1.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst. 4 zákona 100/2001 Sb. a
správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat

V první fázi povolování posuzovaného záměru bude nutné zajistit některá individuální správní
rozhodnutí, mezi kterými (mimo závěru zjišťovacího řízení podle ustanovení §7 zák.č.
100/2001 Sb.) lze (po upřesnění) jmenovat zejména doklady, uvedené v tabulce č. 1.
Tab. 1: Potřeby rozhodnutí/stanovisek správních úřadů

Název aktu
Územní rozhodnutí, event.
územní souhlas
Souhlas k odnětí půdy ze
zemědělského půdního fondu
Souhlas ke stavbám
v záplavovém území
V případě potřeby schválení

Ustanovení, právní předpis

Správní úřad

§§92, 96 zák.č.183/2006 Sb.

Obecný stavební úřad
Orgán ochrany

§ 9, zák. č. 334/1992 Sb.

fondu
§ 17 zák. č. 254/2001 Sb.
§39 zák.č. 254/2001 Sb.

havarijního plánu
V případě potřeby (v období

zemědělského půdního

Vodoprávní úřad

Vodoprávní úřad

§16 zák.č. 185/2001 Sb.

Krajský úřad

§8 zák.č. 114/1992 Sb.

Orgán ochrany přírody

výstavby) povolení k nakládání
s nebezpečnými odpady
V případě potřeby povolení ke
kácení dřevin

(Obecní úřad)

Stavební povolení

§115 zák.č. 183/2006 Sb.

Obecný stavební úřad

Podle potřeby další

podle speciálních předpisů

Speciální stavební úřady

rozhodnutí/vyjádření

(zák.č. 254/2001 Sb., zák.č.

(vodoprávní úřad, silniční

13/1997 Sb., zák.č.86/2002

správní úřad) a další

Sb.)

orgány
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B.2. Údaje o vstupech
B.2.1. Zábor půdy
Pozemky určené ke stavbě se nacházejí na jižním okraji města Přerova v blízkosti vlakového
překladiště. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č.: 5869/1, 5862/6, 5869/7, 5875/13,
5875/26, 5875/48, 5875/55, 5926/1, 5926/2, 5926/3, 5990/43, 5950/1, 5875/51, 5875/27,
5875/28, 5869/6, 5869/4, 5869/3, 5869/5, 5875/47 v k.ú. Přerov.

Dle Katastru nemovitostí se jedná především o pozemky zahrnující ornou půdu (viz tab. 2),
která je chráněna jako zemědělský půdní fond (ZPF). U těchto pozemků bude třeba jejich
trvalé vynětí ze zemědělského půdního fondu. Všechny uvedené pozemky spadají do třídy
BPEJ (bonitačně půdně ekologická jednotka) s kódem 35800.

BPEJ 35800 je zahrnuta do II. třídy ochrany zemědělské půdy, kde jsou situovány zemědělské
půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční
schopnost. Ve vztahu k ochraně ZPF jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně
odnímatelné a s ohledem na územní plánování jen podmíněně zastavitelné. V tomto případě
jsou však již dotčené pozemky vymezeny územním plánem jako plocha pro budoucí plochy
terminálu kombinované dopravy a logistického centra.

Realizace záměru si nevyžádá dočasné či trvalé vynětí půd ze PUPFL (pozemky určené k
plnění funkcí lesa).
Tab. 2: Pozemky zemědělského půdního fondu, na kterých bude realizován stavební záměr
(ZPF – zemědělský půdní fond, BPEJ – bonitačně půdně ekologická jednotka)

parcelní číslo

druh pozemku

způsob ochrany

BPEJ

vlastník

5869/1
5875/26
5875/48
5875/55
5926/1
5926/2

orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
zahrada

ZPF
ZPF
ZPF
ZPF
ZPF
ZPF

35800
35800
35800
35800
35800
35800

5990/43

orná půda

ZPF

35800

5950/1
5875/51

zahrada
orná půda

ZPF
ZPF

35800
35800

NYPRO hutní prodej, a.s.
NYPRO hutní prodej, a.s.
NYPRO hutní prodej, a.s.
NYPRO hutní prodej, a.s.
NYPRO hutní prodej, a.s.
NYPRO hutní prodej, a.s.
Oškera Karel, Bystřice
p.Hostýnem
Statutární město Přerov
Statutární město Přerov
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parcelní číslo

druh pozemku

způsob ochrany

BPEJ

vlastník

5875/27
5875/28
5869/4
5869/3
5875/47

orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda

ZPF
ZPF
ZPF
ZPF
ZPF

35800
35800
35800
35800
35800

ČR
ČR
ČR
ČR
ČR
Zdroj: Katastr nemovitostí

Chráněná území
Zájmová lokalita se nachází mimo chráněná území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny v platném znění. Území neleží v chráněném ložiskovém území, na
území výhradního ložiska ani v dobývacím prostoru.
Ochranná pásma
Během realizace záměru mohou být dotčena ochranná pásma inženýrských sítí. Souhrnně
platí, že ochranná a bezpečnostní pásma inženýrských sítí a komunikací jsou dána
příslušnými normami a obecně technickými požadavky na výstavbu a budou výstavbou
respektována. Ochranné pásmo elektrických vedení pro zemní kabelové vedení NN činí
1 m od krajního kabelu na každou stranu. Ochranné pásmo plynovodů dle zákona
č. 458/2000 Sb., § 68, u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž
se rozvádí plyn v zastavěném území obce, činí ochranné pásmo 1 m na obě strany od
půdorysu. Ochranná pásma kanalizační stoky jsou vymezena zákonem č. 274/2001,
o vodovodech a kanalizacích, vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na
každou stranu. Do průměru 500 mm včetně jsou 1,5 m, nad průměr 500 mm jsou 2,5 m.

Veškeré zásahy do ochranných pásem budou v dalších fázích zpracování projektové
dokumentace konzultovány s vlastníky a provozovateli sítí a staveb.
Lokalita nezasahuje do ochranných pásem vodních zdrojů.

B.2.2. Odběr a spotřeba vody
Odběr vody lze předpokládat jak ve fázi výstavby (vlastní stavba, zkrápění staveniště apod.),
tak v období provozu. Odběr vody v průběhu stavby bude záviset na momentální potřebě
zařízení staveniště. Pitná voda pro potřeby stavebníků bude zajišťována obvyklým způsobem

18
Ecological Consulting a.s.
www.ecological.cz

„Přerov – novostavba skladu“
Oznámení dle přílohy 3 zákona č. 100/2001 Sb.

(předpoklad dovozu vody balené). Technologická voda, jako součást stavebních směsí bude
zajišťována v rámci zabezpečení dodávky stavebních prací.

Potřeba užitkové vody bude zabezpečena kopanou studnou v areálu.. Pitná voda pro
zaměstnance bude dovážena balená.

B.2.3. Energetické zdroje
Nároky na tepelnou energii
K vytápění administrativní budovy bude využito dvou závěsných kotlů (každý o výkonu max.
40 kW), spalujících propan. V budoucnu se počítá s přivedením přípojky na zemní plyn do
areálu, současné řešení vytápění je tak pouze dočasné.
Maximální hodinová spotřeba propan-butanu bude cca 4-7 m3, vše v závislosti na ročním
období. Orientační roční potřeba plynu pro vytápění 5500 m3/rok.

Nároky na elektrickou energii
Elektrickou energií budou linky ve skladovém centru zásobovány z vlastní zděné
transformovny, ve které bude osazen v první etapě olejový transformátor v hermetickém
provedení - výkon 1600 kVA. Pro další etapu osazení linky podélného a příčného dělení
studených plechů, které budou osazeny až po vybudování dálnice (obchvat Přerova) a
trvalého dopravního napojení, bude ponechaná prostorová rezerva pro další transformátor o
výkonu cca 1x1600 kVA.
Z trafostanice ze strany NN bude nataženo přívodní vedení do hlavního rozváděče NN areálu,
ze kterého budou samostatně napojeny další objekty: hala, administrativní přístavba, venkovní
osvětlení, technologie apod.

B.2.4. Surovinové zdroje
Suroviny použité pro výstavbu budou voleny z běžně dostupných stavebních materiálů. Lze
předpokládat, že během výstavby vzniknou nároky na vstupní suroviny, jako je štěrkopísek,
kamenivo, cement, beton, ocelový skelet, apod. Obvodový plášť hal bude tvořen sendvičovými
PUR panely, ve spodní části doplněné železobetonovým soklovým panelem, podlahová
plocha bude železobetonová. Střecha bude rovněž ze sendvičových PUR panelů.
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Administrativní budova bude provedena ze stejných materiálů, doplněna o jednu interiérovou
předstěnu ze sádrokartonu.
Komunikace budou navrženy s asfaltovým krytem, parkoviště a odstavná stání budou ze
zámkové dlažby.
Jednoznačné stanovení množství surovin či jejich dodavatele však v této fázi nelze provést.
Všechny používané materiály budou splňovat požadavky na zdravotní nezávadnost.

B.2.5. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Doprava v období výstavby
Posuzovaný záměr bude klást zvýšené nároky na dopravní infrastrukturu v době vlastní
výstavby (doprava materiálu na staveniště). Nárůst dopravy na přilehlých komunikacích, který
bude způsoben dovozem a odvozem materiálu pro výstavbu objektů a ze stavby, bude časově
omezen pouze na dobu výstavby. Předpokládá se nasazení běžných stavebních mechanizmů
- bagry, scrapery, nakladače, nákladní auta, hutnící mechanizmy, finišery a válce, autojeřáby,
autodomíchávače a čerpadla na beton.
Doprava v období provozu
Doprava spojená s provozem skladovacího centra se skládá z návozu materiálu a jeho
rozvážení zákazníkům. Zásobování centra bude prováděno převážně železniční dopravou,
kdy dojde k severnímu napojení na vlečku Precheza. Tato vlečka nebude záměrem zasažena
a napojení na ni je již s provozovatelem dohodnuto. Provizorní příjezdovou komunikací bude
areál napojen na komunikaci II/436 (ul. Kojetínská), odkud bude doprava v první etapě
provozu skladu probíhat směrem přes Přerov na Ostravu. V druhé etapě, tedy po vybudování
úseku dálnice D1 kolem Přerova a napojení areálu přivaděčem na tuto dálnici, bude provizorní
komunikace zrušena a doprava bude vedena přímo na dálniční obchvat Přerova.
Dopravní přírůstek vyvolaný realizací stavebního záměru v I. etapě bude následující
(pojezdy):
50 os. automobilů/den
42 nákladních automobilů/den
2 vlakové soupravy/den
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Dopravní přírůstek vyvolaný realizací stavebního záměru ve II. etapě bude následující
(pojezdy):
50 os. automobilů/den
56 nákladních automobilů/den
4 vlakové soupravy/den
Ostatní infrastruktura
Navrhovaný objekt novostavby skladu bude zčásti napojen na stávající inženýrské sítě vedené
v okolí záměru – elektrická energie, kanalizace.
Zásobování teplem bude prováděno v rámci I. etapy z vlastních zdrojů (kotle na propan-butan
pro administrativní budovu). Počítá se však s budoucím napojením areálu na přívod zemního
plynu.
K zásobování užitkovou vodou bude na pozemku zbudována kopaná studna, odvádění
dešťových vod bude provedeno pomocí dvou akumulačních a vsakovacích nádrží v areálu.

B.3. Údaje o výstupech
B.3.1. Emise
Ke zjištění příspěvku realizace stavebního záměru k aktuální imisní situaci byla vypracována
firmou Ecological Consulting a.s. rozptylová studie (Peterková, 2011), která je zařazena jako
příloha číslo 5 tohoto oznámení. Rozptylová studie je zpracována pro dvě etapy, první pro rok
2013 – tedy období po realizaci stavebního záměru – a druhá pro rok 2020 – období, kdy
teoreticky předpokládáme vybudování napojení na dálnici D1. Vyhodnocuje příspěvek
vyvolaný realizací stavebního záměru spojený s navýšením intenzity dopravy (nové liniové
zdroje), s pojezdy na parkovištích a s novými bodovými zdroji (vytápění administrativní
budovy).
Etapa výstavby
Pro etapu výstavby nebyla rozptylová studie samostatně modelována. Lze konstatovat, že
během etapy výstavby dojde k navýšení koncentrace zejména tuhých znečišťujících látek na
samotném staveništi i na příjezdových komunikacích. Tento negativní vliv bude však plně
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reverzibilní a omezený pouze na etapu výstavby. Negativní vlivy týkající se zejména prašnosti
lze účinně eliminovat dodavatelskou kázní a dodržením následujících opatření:
•

Areál staveniště a příjezdové komunikace je třeba pravidelně zkrápět, aby bylo
zamezeno zvýšené prašnosti. Příjezdové komunikace je nutné pravidelně uklízet.

•

Vozidla přepravující sypké materiály musí být zaplachtována.

•

Vozidla přepravující stavební materiál je nutné pravidelně čistit, aby nedocházelo ke
znečišťování veřejných komunikací. Případné znečištění veřejných komunikací musí
být ihned odstraněno.

•

Při terénních pracích je třeba, aby veškerý používaný materiál byl vlhký.

•

Místa nakládky materiálu na přepravní vozidla by měla být buď zpevněná nebo
pravidelně zkrápěna a uklízena tak, aby nedocházelo vlivem pojezdů k víření
prachových částic.

Vzhledem k výše uvedenému a při dodržení výše uvedených opatření lze konstatovat, že
dočasné zhoršení emisní situace v lokalitě bude akceptovatelné.
Etapa provozu
Pro etapu provozu byla samostatně modelována rozptylová studie (Peterková, 2011), která
vyhodnocuje vliv realizace stavebního záměru, se kterým je spojeno navýšení intenzity
dopravy na okolních komunikacích, pohyb vozidel na parkovištích v objektu a provoz
některých nových bodových zdrojů znečištění ovzduší (vytápění objektu).
a) Bodové zdroje znečišťování ovzduší
Mezi bodové zdroje uvažované v rozptylové studii patří výduch z vytápění objektu
administrativní budovy. V administrativní budovy budou instalovány dva závěsné kotle, každý
o výkonu max. 40 kW, spalující propan. V lokalitě není v současné době přivedena přípojka na
zemní plyn, v budoucnosti se se zavedením přípojky počítá, využití propanu jako paliva tak
bude dočasné. Podrobnosti o bodovém zdroji jsou uvedeny v rozptylové studii (příloha 5).
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b) Plošné zdroje znečišťování ovzduší
Jako plošný zdroj byla uvažována plocha parkoviště pro osobní automobily s kapacitou 35
parkovacích míst, které bude vybudováno na jihozápadní straně areálu. Parkoviště bude
odkryté a tudíž přirozeně větrané. Podrobněji viz rozptylová studie (příloha 5).
c) Liniové zdroje znečišťování ovzduší
Mezi liniové zdroje byla zařazena příjezdová komunikace – ulice Kojetínská a nově plánovaná
příjezdová komunikace spojující ulici Kojetínskou a plánovaný areál. Dále byly do modelu
zařazeny jednotlivé komunikace v areálu, kde bude probíhat pohyb jak nákladních, tak
osobních vozidel. V úvahu byla brána rovněž vlečka, po které bude probíhat návoz materiálu
pomocí vlakových souprav.
Rozptylová studie byla zpracována pro dvě etapy stavebního záměru. V první etapě bude
doprava probíhat po ulici Kojetínské směrem přes Přerov dál na Ostravu. Ve druhé etapě, kdy
se počítá s již dostavěným úsekem dálnice D1, který bude tvořit jihozápadní obchvat Přerova,
bude veškerá doprava směřována na dálnici, kde bude vybudován sjezd přímo z dálnice.
Podrobné vstupní informace (včetně uvažovaných intenzit dopravy na příjezdových
komunikacích) jsou uvedeny v příloze 5 (rozptylová studie).
V rámci rozptylové studie byly vytipovány dva výpočtové body v místě nejbližší obytné
zástavby. Jedná se o dva referenční body – objekty k bydlení na pozemku parc. č. 258,
č. p. 248/82, v k. ú. Lověšice u Přerova a rodinný dům na pozemku parc. č. 29, č. p. 888/48,
v k. ú. Přerov.
Základní závěry rozptylové studie
V následujících odstavcích jsou zahrnuty vypočtené příspěvky k imisní koncentraci po realizaci
stavebního záměru a předpokládané imisní pozadí.

Odhad stavu imisního pozadí pro rok 2020 byl stanoven následovně:
PM10 (průměrná denní koncentrace): < 55 µg.m-3 (mírně klesající tendence)
PM10 (průměrná roční koncentrace): < 40 µg.m-3 (mírně klesající tendence)
PM2,5 (průměrná roční koncentrace): < 27 µg.m-3
NO2 (průměrná hodinová koncentrace): < 90 µg.m-3 (stagnující tendence)
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NO2 (průměrná roční koncentrace): < 30 µg.m-3 (mírně klesající nebo stagnující)
benzen (průměrná roční koncentrace): < 2 µg.m-3
benzo(a)pyren (průměrná roční koncentrace): < 2 ng.m-3
Tab. 3: Výsledky výpočtu imisní situace (přírůstky) v modelu Symos ´97 pro konkrétní výpočtové body
v místě nejbližší obytné zástavby ve výšce 1,5 m v etapě I.

koncentrace [µg.m-3]

bod č. 1 – rodinný
dům, parc. č. 261/1
bod č. 2 – rodinný
dům, parc. č. 6031/2

PM10

PM10

PM2,5

NO2

NO2

benzen

benzo(a)pyren

(rok)

(den)

(rok)

(rok)

(hod.)

(rok)

(rok)

0,0045

0,047

0,0036

0,0123

0,178

0,0003

0,0000000399

0,0139

0,059

0,011

0,0234

0,204

0,0011

0,0000000101

Tab. 4: Výsledky výpočtu imisní situace (přírůstky) v modelu Symos ´97 pro konkrétní výpočtové body
v místě nejbližší obytné zástavby ve výšce 1,5 m v etapě II.

koncentrace [µg.m-3]

bod č. 1 – rodinný
dům, parc. č. 261/1
bod č. 2 – rodinný
dům, parc. č. 6031/2

PM10

PM10

PM2,5

NO2

NO2

benzen

benzo(a)pyren

(rok)

(den)

(rok)

(rok)

(hod.)

(rok)

(rok)

0,005

0,055

0,004

0,013

0,168

0,0003

0,000000078

0,003

0,052

0,002

0,006

0,171

0,0002

0,000000004

V rozptylové studii (viz příloha č.5) je dále provedeno srovnání vypočtených hodnot imisního
příspěvku v místě nejbližších objektů s přepokládaným imisním pozadím v I. a II. etapě,
z něhož vyplývá, že imisní příspěvek uvažovaného stavebního záměru ke stávající pozaďové
koncentraci jednotlivých škodlivin ve městě Přerově bude velice nízký (max. 0,1 % imisního
limitu i imisního pozadí), což se na pozaďové imisní koncentraci prakticky neprojeví, a to
v I. i II. etapě provozu záměru.
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B.3.2. Odpadní vody
Splašková voda bude vznikat pouze v malém množství z administrativní budovy, bude
odváděna připojením na městskou kanalizaci.

Dešťová voda ze střech bude odváděna do dvou akumulačních a vsakovacích objektů
v severozápadním a jihozápadním rohu plánovaného areálu, z nichž bude vsakovat přetlakem
(mezi hladinou vody v rybníku a ustálenou hladinou spodní vody) přes spouštěné studny do
štěrkovito-písčité vrstvy. Dešťové vody z komunikací budou zasakovat přímo do vod
podzemních přes zasakovací rigoly uložené podél těchto komunikací. Dešťové vody
z odstavné plochy kamionů, u nichž nelze vyloučit kontaminaci ropnými látkami, budou před
zaústěním do dešťové stokové sítě a do akumulačního a vsakovacího rybníka předčištěny
v odlučovači lehkých kapalin.
Toto řešení nakládání s dešťovými vodami zasakováním bylo zvoleno jako jediné možné
vzhledem ke vzdálenosti recipientů a vzhledem ke kapacitě možného zaústění do městské
stokové sítě.

Dva akumulační a vsakovací objekty jsou navrhovány půdorysného rozměru cca 12 x 24 m
a hloubce 1,6 m v severozápadním a jihozápadním rohu plánovaného areálu. Svahy jsou
navrženy ve spadu 1:1.2 a i vodorovné dno bude ohumusováno a oseto. Svahy do výše
cca 1 m budou zpevněny zatravňovacími tvárnicemi. Ze dna každého zasakovacího objektu
bude spuštěno šest studni z betonových skruží Ø 1 m do hloubky 5,5 m zasahující do
štěrkopískové vrstvy s koeficientem filtrace kf = n x 10-3. Z bezpečnostních důvodů budou
studny zakryty ocelovými vtokovými mřížemi Ø 1 m. Ke každé bude zajištěn přistup po
schodišti o šiřce1,5 m.
Odlučovač lehkých kapalin je navrhován do zelené plochy u odstavné plochy kamionů. Je
navrhován jako dvě válcové podzemní nádrže v kombinaci skelet plast a železobetonová
výplň. V první nádrži Ø 3 m bude instalován gravitačně koalescenční odlučovač s usazovacím
prostorem pro střední množství kalu ( 2,0 m3), v druhé Ø 2,25 m bude sorpční filtr, kterým se
dosáhne zvýšení čistícího efektu až na 0,2 mg/l NEL. Odtok z OLK DN 300mm bude zaústěn
do šachty dešťové kanalizace před nejjižnější skladovou halou. Do téže šachty bude zaústěn i
bezpečnostní přepad, kterým budou odváděny dešťové vody z odstavné plochy kamionů v
množství přesahujícím 30 I/s.
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B.3.3. Odpady
Při realizaci stavby, jejím provozu a případném odstranění budou vznikat odpady různých
skupin a druhů. Bude se jednat jak o odpady kategorie „ostatní“ (O) tak o odpady kategorie
„nebezpečný“ odpad (N). Původce odpadů bude postupovat při veškerém nakládání s těmito
odpady (tzn. jejich soustřeďování, shromažďování, skladování, přepravě a dopravě, využívání,
úpravě, odstraňování atd.) dle příslušných platných legislativních opatření. Nakládání
s odpady se v České republice řídí ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých zákonů (zákon o odpadech), ve znění pozdějších předpisů, který nabyl
účinnosti dne 1.1.2002. Zákon upravuje nakládání s odpady po celou dobu životního cyklu
odpadu, tedy od jeho vzniku až po jeho využití či odstranění.

S legislativou odpadového hospodářství úzce souvisí legislativní předpisy platné v oblasti
nakládání s obaly, které jsou stanoveny zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně
některých zákonů (zákon o obalech) a prováděcími předpisy k tomuto zákonu. Na nakládání
s nebezpečnými

odpady

se

pak

přiměřeně

vztahuje

i

zákon

č.

356/2003

Sb.,

o chemických látkách a chemických přípravcích.

Odpady vznikající při výstavbě záměru
Při realizaci staveb záměru budou odpady shromažďovány dle druhů ve vhodných nádobách
ve vymezených prostorech objektu, kam bude umožněn samostatný příjezd. Odpadový
materiál kategorie N (bude-li vznikat) bude shromažďován odděleně do zvlášť k tomu
určených nádob z nepropustných materiálů, chráněných proto dešti ve smyslu vyhlášky
MŽP č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady. Vhodný odpad, jako je papír, sklo a
železo bude odvážen do sběrných surovin. Likvidaci a manipulaci odpadů zajistí provozovatel
u odborných firem smluvně před uvedením stavby do provozu.
Tab. 5: Přehled předpokládaných odpadů vznikajících při výstavbě stavebního záměru (O =
ostatní odpad, N = nebezpečný odpad)
Katalogové
číslo
12 01 01
12 01 13
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 04

Popis
Piliny a třísky železných kovů
Odpady ze svařování
Beton
Cihly
tašky a keramické výrobky
stavební materiály na bázi sádry
neuvedené pod číslem 17 08 01

Kategorie
odpadu
O
O
O
O
O
O
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Katalogové
číslo
17 01 99
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 03 02
17 04 02
17 04 05
17 04 11
17 05 04
17 06 04
20 01 11
20 02 03

Popis
odpad výše neuvedený
Dřevo
Sklo
Plasty
asfaltové směsi neuvedené pod
číslem 17 03 01
Hliník
železo a ocel
kabely neuvedené pod číslem 17 04
10
zemina a kamení uvedené pod
číslem 17 05 03
izolační materiály neuvedené pod
čísly 17 06 01 a 17 06 03
textilní materiál
jiný biologicky nerozložitelný odpad

Kategorie
odpadu
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Dodavatel stavby bude během stavebních prací zajišťovat kontrolu nakládání s odpady
a údržbu stavebních strojů. Pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné
kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejneru).

Při možném znečištění malých nepropustných ploch je možné provést jejich dekontaminaci
apexem. Pod stacionárními stavebními mechanismy bude umístěna olejová vana na
zachycení unikajících olejů.

Stavební suť bude v maximální možné míře recyklována pro další využití. Vytěžené
přebytečné zeminy a sutě ze stavby bez nebezpečných látek budou ukládány na skládky nebo
využity na násypy jiných staveb, rekultivace nebo jiné úpravy dle dispozic nebo se souhlasem
kompetentních orgánů.

Při kolaudačním řízení předloží dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace odpadů.

Odpady vznikající při provozu záměru
Odpady budou vznikat při následujících pracích, resp. činnostech: údržba a opravy objektů,
údržba komunikací a ploch zeleně. Dále půjde o odpady z provozu skladového areálu
a administrativní části.
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Pro nakládání s odpady vznikajícími při provozu areálu platí stejné podmínky jako při etapě
výstavby. Odstranění nebo využití odpadů bude řešeno předáním odpadů oprávněné osobě
(na základě smluvního vztahu).

Nakládání s nebezpečnými odpady
Za nakládání s odpady po zahájení provozu odpovídá jejich původce, tedy provozovatel.
Všechny odpady budou předávány organizacím oprávněným k jejich likvidaci.

Odpady vznikající při likvidaci záměru
Při případném odstranění posuzovaného areálu budou vznikat druhy odpadů obdobné jako při
fázi výstavby, jen jejich množství bude odlišné.

B.3.4. Hlukové poměry
Povolené hodnoty ekvivalentní hladiny hluku vycházejí ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.

Pro zjištění hlukových poměrů v rámci etapy provozu skladového centra byla zpracována
firmou Ecological Consulting a.s. hluková studie (viz příloha 4). Hygienické limity hluku
v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru jsou stanoveny
nařízením vlády č. 148/2006 Sb. Podle ustanovení nařízení vlády č. 148/2006 Sb. je nejvyšší
přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A v chráněném venkovní prostoru
a chráněném venkovním prostoru obytných staveb stanovená součtem základní hladiny hluku
LAz = 50 dB
a příslušných korekcí
K1 = + 10 dB

/ chráněné venkovní prostory staveb v okolí hlavních komunikací

a v ochranném pásmu drah (OPD), kde hluk z dopravy je převažující/
K2 = + 5 dB / chráněné venkovní prostory staveb ovlivněné hlukem z pozemní dopravy
po veřejných komunikacích/
K3 = - 10 dB / pro noční dobu: 6 00 - 2200 /
pro hluk z dopravy na komunikacích s korekcí pro starou hlukovou zátěž
pro den od 6 00 - 2200 hod
LAeq,T = L Aeq,T + K4
= 70 dB
pro noc od 2200 - 6 00 hod
LAeq,T = L Aeq,T + K4 + K5 = 60 dB
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pro hluk z dopravy na hlavních komunikacích
pro den od 6 00 - 2200 hod
LAeq,T = L Aeq,T + K1
= 60 dB
pro noc od 2200 - 6 00 hod
LAeq,T = L Aeq,T + K1 + K3 = 50 dB
pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích
pro den od 6 00 - 2200 hod
LAeq,T = L Aeq,T + K2
= 55 dB
pro noc od 2200 - 6 00 hod
LAeq,T = L Aeq,T + K2 + K3 = 45 dB
pro hluk z dopravy na neveřejných komunikacích a ze stacionárních zdrojů hluku
pro den od 6 00 - 2200 hod
LAeq,T = 50 dB
pro noc od 2200 - 6 00 hod
LAeq,T = L Aeq,T + K3 = 40 dB
Pro výpočty hlukové studie byly použity dva výpočtové body umístěné 2 m před fasádou
obytné fasády a to bod č. 1 – Přerov, Kojetínská č. p. 888/48 a bod č. 2 - Lověšice, Mírová č.
p. 254/86.
Tab. 6: Vypočtené hlukové příspěvky stávajícího provozu na komunikacích pro r. 2013 a 2020

Nulová varianta

Bod

Okolní veřejné komunikace
(2013)

Podlaží

Den

Noc

Den

Noc

LAeq,16h

LAeq,8h

LAeq,16h

LAeq,8h

65,8
65,5
36,2

58,5
58,2
32,3

66,1
65,8
36,5

58,8
58,5
32,5

1. NP
2. NP
1. NP

B1
B2

Okolní veřejné komunikace
(2020)

Tab. 7: Vypočtené hodnoty ve výpočtových bodech pro I. etapu

I. ETAPA (2013)

Den

Noc

Den

Noc

Den

Noc

Den

Noc

Den

Noc

Areál +
parkoviště +
stacio.
Den Noc

LAeq,16h

LAeq,8h

LAeq,16h

LAeq,8h

LAeq,8h

LAeq,1h

LAeq,8h

LAeq,1h

LAeq,8h

LAeq,1h

LAeq,8h

LAeq,1h

1. NP

66,0

58,8

< 25,0

-

< 25,0 < 25,0 < 25,0 < 25,0

< 25,0

-

< 25,0

< 25,0

2. NP

65,7

58,5

< 25,0

-

< 25,0 < 25,0 < 25,0 < 25,0

< 25,0

-

< 25,0

< 25,0

1. NP

35,4

31,5

42,5

-

28,2

-

33,9

29,6

Podlaží

Komunikace
vč. záměru

Železnice

Doprava v
areálu

26,6

25,7

Parkoviště

31,4

27,4

Stacionární
zdroje
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Tab. 8: Vypočtené hodnoty ve výpočtových bodech pro II. etapu

II. ETAPA (2020)

Den

Noc

Den

Noc

Den

Noc

Den

Noc

Den

Noc

Areál +
parkoviště
+ stacio.
Den Noc

LAeq,16h

LAeq,8h

LAeq,16h

LAeq,8h

LAeq,8h

LAeq,1h

LAeq,8h

LAeq,1h

LAeq,8h

LAeq,1h

LAeq,8h

1. NP

66,1

58,8

< 25,0

-

< 25,0 < 25,0 < 25,0 < 25,0 < 25,0

-

< 25,0 < 25,0

2. NP

65,8

58,5

< 25,0

-

< 25,0 < 25,0 < 25,0 < 25,0 < 25,0

-

< 25,0 < 25,0

1. NP

35,9

32,0

45,5

-

Bod Podlaží

B1
B2

Komunikace
vč. záměru

Železnice

Doprava v
areálu

Parkoviště

Stacionární
zdroje

28,0

25,7

31,9

27,4

28,2

-

34,5

LAeq,1h

29,6

Z výpočtů a posouzení hlukové studie vyplývá, že výstavbou skladové haly dojde k mírnému
navýšení hlučnosti na ulici Kojetínská. Toto navýšení bude trvat do výstavby dálnice D1 kolem
Přerova, kdy by se měla doprava přesunout na tuto dálnici. Hluk z ostatních zdrojů bude
setrvalý a nebude nadlimitně ovlivňovat žádný z okolních obytných objektů. Jedná se o
průmyslovou lokalitu a většina obytných objektů je situována poměrně daleko od plánované
skladové haly. Noční provoz v areálu neprobíhá a jediným zdrojem hluku v noční době je
příjezd/odjezd zaměstnanců, který však bude výrazně podlimitní. Hygienický limit z provozu
areálu nebude ve výhledovém stavu překročen v žádném venkovním chráněném prostoru
staveb.
Podrobnější vyhodnocení viz Hluková studie, příloha č. 4 tohoto oznámení.

B.3.5. Doplňující údaje
V navrhovaném areálu nebudou provozovány žádné trvalé zdroje ionizujícího záření ve
smyslu zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizující záření
(atomový zákon). Výstavbou ani provozem areálu nebudou emitována radioaktivní nebo
elektromagnetické záření v úrovních, které by mohly mít zjistitelný negativní dopad uvnitř nebo
vně objektů. Rovněž v nových budovách nebudou používány materiály, které jsou zdrojem
radioaktivního záření.
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Fotodokumentace záměru:
Obr. 3: Pohled na jižní část dotčeného území

Obr. 4: Pohled z jihu na severní část řešené
lokality

Obr. 5: Bližší pohled na ostrůvkovitý porost v jižní
části budoucího areálu

Obr. 6: Navazující liniový porost v jižní
části

Obr. 7: Místo napojení provizorní komunikace
silnici II/436

Obr. 8: Pohled na středovou část území na
směrem k vlakovému seřadišti
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
PROSTŘEDÍ
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik
dotčeného území
C.1.1. Charakteristika území
Pozemky určené ke stavbě se nacházejí na jižním okraji města Přerova v blízkosti vlakového
překladiště. Stavba bude umístěna v katastrálním území Přerov na pozemcích parc. č.:
5869/1, 5862/6, 5869/7, 5875/13, 5875/26, 5875/48, 5875/55, 5926/1, 5926/2, 5926/3, 5869/1,
5926/1, 5926/2, 5875/26.

Nadmořská výška lokality je cca 200 m n. m. Pozemek určený k výstavbě má rovinatý reliéf a
v současnosti zde převažuje orná půda.

C.1.2 Klima
Dotčená lokalita leží podle Mapy klimatických oblastí Československa (QUITT 1971) v teplé
oblasti kategorie T2, pro kterou je charakteristické 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. Bližší charakteristiky teplé
oblasti T 2 udává následující tabulka.
Tab. 9: Charakteristiky klimatické oblasti T 2 (QUITT 1971)
Klimatická oblast

T2

Počet letních dnů

50 – 60

Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více

160 – 170

Počet mrazových dnů

100 – 110

Počet ledových dnů

30 – 40
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Průměrná teplota v lednu [°C]

-2 až -3

Průměrná teplota v červenci [°C]

18 – 19

Průměrná teplota v dubnu [°C]

8–9

Průměrná teplota v říjnu [°C]

7–9

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více

90 – 100

Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm]

350 – 400

Srážkový úhrn v zimním období [mm]

200 – 300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

40 – 50

Počet dnů zamračených

120 – 140

Počet dnů jasných

40 – 50

Lokalita leží podle údajů ČHMÚ z let 1961 – 1990 (www.chmi.cz) v oblasti s průměrnou roční
teplotou 8,1 – 9 oC a ročním úhrnem srážek 601 – 700 mm. V Přerově je průměrná roční
teplota 8,6 oC, v nejteplejším měsíci červenci 18,0 oC a v nejchladnějším lednu -2,4 oC
(ŠAFÁŘ et al. 2003).

C.1.3 Geologická stavba a hydrogeologické poměry
Zájmové území je součástí akumulačního terasového systému řeky Bečvy. Zájmové území
patří do rozsáhlé neogenní sníženiny karpatské čelní hlubiny vyplněné většinou šedými,
vápnitými, vysoce plastickými jíly, tuhé až hlouběji pevné konzistence. Podložní neogenní jíly
s vysokou plasticitou tuhé až pevné konzistence byly při inženýrsko-geologickém průzkumu
(Ing. Jaroslav Tylich, GTX, Inženýrská geologie a její aplikace, duben 2011) zastiženy
v hloubce okolo 7,0 – 7,5 m pod stávajícím terénem, tj. v úrovni nadmořských výšek cca
200,0 m n.m.
Zeminy neogenního podkladu jsou překryty kvartérními aluviálnimi náplavy řeky Bečvy tvořící
údolní nivu. Jedná se o spodní souvrství tvořené písčitými štěrky údolní terasy pleistocénního
stáří o průměrné mocnosti cca 3,0 – 4,0 m. Štěrková vrstva je středně ulehlá, až ulehlá a
v plné mocnosti zvodnělá. Svrchní souvrství v údolní nivě tvoří Bečvy tvoří holocenní náplavy
rázu jílovitě písčitých zemin. Mocnost tohoto holocenního pokryvu je v průměru cca 3,0 – 5,0
m včetně cca 0,3 m mocné humózní orniční půdy.
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Hydrogeologická charakteristika
Zájmové území se nachází v kvartéru řeky Bečvy v hydrogeologickém rajonu č.163 – fluviální
sedimenty v povodí Bečvy a je součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV)
Kvartér řeky Moravy. Rovněž se zájmová plocha nachází v povodňovém území řeky Bečvy.

Hydrogeologicky je zájmová oblast charakterizována podzemní vodou průlinového typu
vázanou na průlomově dosti propustné polohy aluviálních náplavů (štěrků) řeky Bečvy a jejich
písčitějších a jílovitých nadložních poloh.
Hladina podzemní vody je mírně napjatá a po naražení dostupuje mělko pod terén. Naražená
úroveň podzemní vody byla zastižena při provádění terénních prací březen, duben 2011 cca
1,5 – 2,1 m pod stávajícím terénem, tj. v úrovni nadmořských výšek cca 205,7 – 205,1 m n.m.
Ustálená úroveň podzemní vody při provádění sond se pohybovala 1,2 – 1,6 m pod stávajícím
terénem, tj. v úrovni nadm. výšek cca 205,7 – 206,2 m n.m.
Úroveň hladiny podzemní vody je závislá na množství atmosférických srážek spadlých
v daném období. Hladina podzemní vody bude během roku kolísat cca ± 0,5 m. Uvedené
hodnoty úrovní hladin podzemní vody naražené i ustálené (z března a dubna 2011) lze
vzhledem k předcházejícímu klimatickému období hodnotit jako střední až vyšší.
Směr proudění podzemní vody lze předpokládat generelně jihozápadním až jižním směrem, tj.
po toku a k toku řeky Bečvy.

C.1.4 Nerostné suroviny
Zájmová lokalita se nenachází v chráněném ložiskovém území či stanoveném dobývacím
prostoru.

Přibližně 1 km východně od záměru se nachází nebilancované ložisko nerostů Újezdec - Horní
Moštěnice (5079500) a nevýhradní ložisko nerostů Újezdec u Přerova (3132600) se zásobami
cihlářských surovin.

Žádné z nerostných ložisek nezasahuje do zájmového území záměru a nebude záměrem
ovlivněno.
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C.1.5 Geomorfologie
Zájmové území náleží podle DEMKA a kol. (1987) k provincii Západní Karpaty, soustavě
Vněkarpatské sníženiny, podsoustavě Západní vněkarpatské sníženiny, a leží na pomezí
celků Moravská brána (podcelek Bečevská brána) a Hornomoravský úval (podcelek
Středomoravská niva).

Bečevská brána představuje JZ část Moravské brány. Jedná se o plochou pahorkatinu se
střední výškou 270 m n.m. a středním sklonem 2º44´ na sedimentech badenu a pleistocénu.
Představuje významný tektonický prolom s velmi výraznými svahy v SV části a s plochým,
převážně k J a JZ ukloněným periglaciálním reliéfem s širokou nivou řeky Bečvy (DEMEK a
kol., 1987).

Středomoravská niva zabírá střední část Hornomoravského úvalu kolem řeky Moravy a
dolního úseku Bečvy. Tato akumulační rovina má rozlohu přibližně 415 km2, střední výšku
206,1 m n. m. a střední sklon 0º22´.

C.1.6 Hydrologické poměry
Zájmové území náleží do povodí Bečvy a Moravy a náleží k úmoří Černého moře. Nachází se
v povodí č. 4-12-02-099. Nejvýznamnějším vodním tokem v oblasti je řeka Bečva, protékající
zájmovým územím stavby. Bečva vzniká soutokem Vsetínské a Rožnovské Bečvy u
Valašského Meziříčí v nadmořské výšce 288 m a představuje levostranný přítok Moravy, do
které ústí u Troubek v Hornomoravském úvalu. V zájmovém území Bečva protéká přibližně ve
směru SV – JZ. Podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 470/2001 Sb. v aktuálním znění je
Bečva významným vodním tokem.

V okolí zájmové lokality se nachází několik menších přítoků Bečvy. Mezi nejvýznamnější patří
tok Strhanec, který protéká přes Lýsky, les Žebračka a severní část Přerova. Na části jeho
toku je vodní koryto z přírodního hlediska poměrně zachovalé a proto je součástí Evropsky
významné lokality Bečva – Žebračka.

Jižní částí lokality pak protéká Svodnice, která se vlévá do Malé Bečvy (ta se vlévá do
Moštěnky a Moštěnka se nad Kroměříží vlévá do Moravy).
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V souvislosti s hydrologickými poměry území je nutné zmínit také výskyt zdrojů minerálních
vod v Horních Moštěnicích (jihovýchodní okraj obce), jejichž ochrana musí být při realizaci
záměru respektována (bližší informace viz. kapitola B.II.1).
Záplavové území
Značná část území kolem řeky Bečvy s výjimkou většiny města Přerova byla vyhlášena jako
záplavové území (rozhodnutí Okresního národního výboru v Přerově z 22. 6. 1989 o stanovení
zátopových území).
Záměr „Přerov – novostavba skladu“ se nachází ve výše zmíněném záplavovém území a toto
je třeba při dalším projekčním řešení respektovat.

C.1.7. Půdy
Podle údajů ŠAFÁŘE et al. (2003) se na území zájmové lokality nachází 2 půdní typy, a to
fluvizemě glejové a šedozemě ze spraší.

Na základě charakteristiky půd v blízkém okolí plochy pro novostavbu skladu dle bonitovaných
půdně ekologických jednotek (BPEJ) se lokalita nachází v teplém, mírně vlhkém regionu a
převažují zde fluvizemě glejové na nivních uloženinách. Méně časté jsou zde jiné typy
fluvizemí a šedozemě modální včetně slabě oglejených a šedozemě luvické na spraších,
maloplošně se pak na lokalitě vyskytují i jiné půdní jednotky.

Půdy jsou zde hluboké (nad 60 cm), výjimečně středně hluboké (30 – 60cm), většinou
bezskeletovité nebo s příměsí s celkovým obsahem skeletu do 10 %. Obsah skeletu je
vyjádřen celkovým objemovým obsahem štěrku (pevných částic hornin od 4 do 30 mm) a
kamene (pevných částic hornin nad 30 mm).
Území v blízkém okolí záměru leží většinou na úplné rovině až rovině se sklonitostí do 30.
Expozice je všesměrná.

C.1.8. Zvláště chráněná území a přírodní parky, NATURA 2000
Zvláště chráněná území dle zákona č.114/1992 Sb. v platném znění, o ochraně přírody a
krajiny můžeme rozdělit na „velkoplošná“ a „maloplošná“. Do skupiny velkoplošných zvláště
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chráněných území jsou řazeny národní parky a chráněné krajinné oblasti. Zájmová lokalita
nezasahuje do žádného maloplošného ani velkoplošného zvláště chráněného území ani do
jeho ochranného pásma.
Nejbližším maloplošným zvláště chráněným územím je národní přírodní rezervace
Žebračka, chránící unikátní lesní komplex na severovýchodním okraji Přerova. Rezervace
byla vyhlášena v roce 1949 k ochraně zbylých lužních lesů a dubohabřin. Nachází se
v katastrálním území Přerov, má rozlohu cca 234 ha a místy se tu poměrně dobře zachovala
dřevinná skladba porostů. Vyskytují se tu také cenné mokřadní biotopy. Realizací záměru
nebude NPR nijak ovlivněna, neboť se nachází ve vzdálenosti min. 2,8 km severovýchodně od
záměru.

Zvláštním typem jsou území, která byla vybrána jako lokality soustavy chráněných území
NATURA 2000 podle legislativy ES, konkrétně podle směrnice č. 79/409/EEC o ochraně volně
žijících ptáků a směrnice č. 92/43/EEC o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů
a planě rostoucích rostlin. Jedná se o „evropsky významné lokality“ (EVL) a „ptačí oblasti“
(PO).

Mezi evropsky významné lokality je zařazena také lokalita CZ0714082 Bečva – Žebračka. Ta
zahrnuje území podél řeky Bečvy mezi Hranicemi a Lipníkem, vodní náhon Strhanec mezi
Osekem nad Bečvou a Přerovem a lesní celek Žebračka. Vyskytují se zde cenné přírodní
biotopy i významné druhy živočichů. Lokalita se však k záměru novostavby skladu přibližuje
nejvíce na vzdálenost cca 2 km, nebude tedy záměrem nikterak dotčena.

V zájmovém území neleží žádná ptačí oblast ani žádný přírodní park.

C.1.9. Území chráněná na základě mezinárodních úmluv
Dalším typem území jsou území vyhlášená v rámci realizace mezinárodních úmluv na ochranu
životního prostředí. Pro posuzování vlivů staveb na cenná území v České republice jsou
Evropskou komisí za ekologicky citlivé oblasti považovány mokřady mezinárodního významu
vyhlášené na základě Ramsarské úmluvy a území, která vyhovují požadavkům Bernské
konvence. Dále se do této kategorie zařazují i významná ptačí území (tj. lokality významné
z hlediska výskytu ptáků vytipované na základě daných světově platných kritérií – viz
internetové stránky BirdLife International).
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V zájmovém území se nenachází žádná lokalita chráněná na základě výše jmenovaných
mezinárodních úmluv.

C.I.10. Územní systém ekologické stability
ÚSES je vymezován na základě zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Můžeme
jej charakterizovat jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě
blízkých, ekosystémů. ÚSES umožňuje uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivě
působí na okolní, méně stabilní části krajiny a vytváří tak základ pro její mnohostranné
využívání.
Rozlišují se tři úrovně ÚSES:
-

místní

-

regionální

-

nadregionální

Prvky územního systému ekologické stability nadregionální úrovně jsou v zájmovém území
zastoupeny nadregionálním biokoridorem řeky Bečvy (NRBK 2/45), který se nachází cca
2,8 km severozápadně od záměru.

Do kategorie regionálně významných prků ÚSES patří komplex lesa Žebračka (statut národní
přírodní rezervace), který však rovněž leží v dostatečné vzdálenosti od místa záměru.

Prvky lokální úrovně ÚSES jsou v nejbližším okolí záměru zastoupeny lokálním biokoridorem
vedeným cca 700 m jihozápadně od lokality záměru.

Žádný z prvků ÚSES nebude záměrem dotčen.

C.1.11 Významné krajinné prvky
Pojem významný krajinný prvek byl do praxe zaveden zákonem č.114/1992 Sb. O ochraně
přírody a krajiny. VKP jsou dle tohoto zákona definovány jako ekologicky, geomorfologicky či
esteticky hodnotné části krajiny, které utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její
stability. VKP jsou jednak taxativně určeny zákonem – lesy, rašeliniště, vodní toky, jezera,
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rybníky a údolní nivy, jednak jsou jimi další segmenty krajiny, které v souladu se zákonem
zaregistruje příslušný orgán státní správy.

Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze
tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační
funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného
prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové
zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří
zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování
pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů.

V okolí záměru se nachází 2 typy významných krajinných prvků. První z nich představují vodní
toky. Nejvýznamnějším tokem je bezesporu řeka Bečva severozápadně od záměru a dále
vodní tok Svodnice, protékající jižně od záměru.
Druhým typem významných krajinných prvků jsou údolní nivy výše uvedených vodních toků.
Velká část těchto niv je však upravena a zastavěna. Pojem „údolní niva“ byl pro potřeby
ochrany přírody definován legislativním odborem MŽP ČR a publikován ve Věstníku MŽP
8/2007 v tomto znění: Údolní niva je rovinné údolní dno aktivované při povodňovém stavu
vodního toku; tvoří ji štěrkovité, písčité, hlinité nebo jílovité naplaveniny, jejichž úložné poměry
často vykazují nepravidelnosti způsobené větvením toku, vznikem ostrovů, meandrů,
náplavových kuželů a delt, sutí, svahových sesuvů apod. Terénními úpravami, zástavbou či
jinými technickými zásahy ztrácejí tyto prostory svůj přirozený charakter a nejsou pak
(přestože jejich fyzikálně-hydrologická charakteristika může být zachována) hodnoceny jako
údolní niva ve smyslu ustanovení §3 písm. b) zákona č. 114/92 Sb.

Významné lesní porosty a rybníky se v oblasti nacházejí až ve větší vzdálenosti od záměru a
záměr se jich nedotýká. Jižně od záměru ve vzdálenosti cca 50 m se nachází drobná vodní
plocha na pozemku vedeném dle katastru nemovitostí jako orná půda. Tato vodní plocha
nebude záměrem rovněž nijak dotčena.

V zájmovém území se podle informací MěÚ Přerov nenalézají žádné registrované významné
krajinné prvky.
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C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí
v dotčeném prostředí, které budou pravděpodobně významně
ovlivněny
C.2.1. Fauna a flóra
Zájmová lokalita leží z hlediska biogeografického členění České republiky (CULEK, 1996)
v Kojetínském bioregionu. Území leží v termofytiku, fytogeografickém okresu Haná,
podokresech Hanácká pahorkatina a Hornomoravský úval. V oblasti dochází k mísení
hercynské bioty s karpatskými prvky, jejichž pronikání je však omezeno intenzivní
zemědělskou činností.
FLÓRA
Potenciální přirozená vegetace
Potenciální přirozená vegetace představuje vegetaci, která by se za předpokladu nulového
působení člověka přirozeně vyskytovala v daném území. Vegetační typ by v takovém případě
byl výsledkem klimatických podmínek a stanovištních poměrů konkrétního stanoviště. Znalost
potenciální rekonstruované vegetace má velký význam především pro ochranu existujících
zbytků přirozených společenstev rostlin, a také pro volbu vhodné druhové skladby např. při
vegetačních úpravách a náhradních výsadbách dřevin. Podle Mapy potenciální přirozené
vegetace České republiky (NEUHÄUSLOVÁ, 1998) je v území záměru převažující
rekonstruovanou vegetací následující typ vegetace:
Jilmové doubravy (Querco-Fagetum) představují společenstvo jen zřídka zaplavovaných
říčních niv v nížinách teplé klimatické oblasti, s optimem výskytu v nadmořských výškách pod
220 m n. m. Je vázáno na pedogeneticky vyvinutější lužní, případně glejové půdy (hnědá
vega, hnědozemní glej) v širokých říčních úvalech.

Jilmová doubrava tvoří zpravidla třípatrové fytocenózy s dominantním dubem letním (Quercus
robur) nebo jasanem (Fraxinus excelsior) ve stromovém patru. Jasan bývá často hospodářsky
silně preferován. Podíl jilmů (Ulmus minor, Ulmus laevis), typických dřevin tvrdého luhu,
v poslední době naopak poklesl v důsledku grafiózy. Častou příměs tvoří lípa srdčitá (Tilia
cordata), ve vlhčí variantě též olše lepkavá (Alnus glutinosa) a další typické dřeviny měkkého
luhu, v sušší variantě habr (Carpinus betulus), příp. javor babyka (Acer campestre). Druhově
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bohaté bývá keřové patro. Kromě zmlazených dřevin stromového patra se nejčastěji objevuje
svída krvavá (Swida sanguinea), ve vlčích typech střemcha (Padus avium), příp. bez černý
(Sambucus nigra). Bylinné patro tvoří zpravidla výrazný aspekt jarních geofyt s dominancí
orseje jarního (Ficaria bulbifera, ve vlčích typech), dymnivky duté (Corydalis cava), sasanky
hajní (Anemone nemorosa), česneku medvědího (Allium ursinum), příp. bledule jarní
(Leucojum vernum), sněženky jarní (Galanthus nivalis) či ladoňky (Scilla vindobonensis).
Nejčastějšími složkami letního aspektu jsou bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria) nebo
kopřiva dvoudomá (Urtica dioica). Mechové patro je většinou zanedbatelné.

Zbytky porostů přirozeného složení jsou velmi sporadické. Většinu porostů představují
monokultury (Fraxinus exelsior, Quercus robur, případně i nepůvodní Quercus rubra, Acer
pseudoplatanus či rychle rostoucí hybridní topoly). Převážná část plochy těchto luhů je
zemědělsky využívána, a to především jako pole (zelenina, kukuřice, ozimý ječmen, pšenice,
řepka, cukrovka), řidčeji jako produktivní louky.

Fragmenty jilmových doubrav, kdysi typických prvků říčních niv nejnižší části střední a
severovýchodní Moravy, patří dnes k silně ohroženým společenstvům. Podmínkou jejich
existence je zachování přirozeného vodního režimu s občasnými záplavami. Odvodnění
pozemků, doprovázené sníženou produkční schopností stanoviště, bude mít za následek
vystřídání těchto společenstev dubohabřinami. Význam zachovaných porostů víceméně
přirozeného složení lze vidět v jejich funkci břehoochranné a půdoochranné a v pozitivním
vlivu na mezoklima území. Poskytují rovněž ochranu fauně v zemědělsky silně využívané
krajině úrodných úvalových luhů a nemalou mírou přispívají ke zvýšení diverzity území.
Aktuální vegetace zájmového území
Vzhledem k charakteru záměrem dotčených ploch (převažující orná půda) nepředpokládáme
na dané lokalitě výskyt rostlinných společenstev blízkých rekonstruovaným společenstvům,
ani výskyt zvláště ohrožených či zákonem chráněných druhů rostlin.
Nepředpokládáme, že by realizací záměru došlo k likvidaci hodnotných přírodních a/nebo
přírodě blízkých rostlinných společenstev a chráněných druhů rostlin.

Na řešené ploše významně převažuje orná půda, pouze v jižní části záměru se nachází
ostrůvkovitý dřevinný porost s převažujícím

topolem bílým (Populus alba), hlohem

(Crataegus sp.), růží šípkovou (Rosa canina). Na porost navazuje dřívější dřevinná liniová
výsadba jařábu obecného (Sorbus aucuparia), kultivaru vrby (Salix sp. 'Pendula'), apod.
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FAUNA
Vzhledem k umístění a charakteru lokality nepředpokládáme výskyt žádných zvláště
ohrožených ani zákonem chráněných druhů.
Z faunistického hlediska se nejedná o území příliš bohaté. V současnosti se na dotčeném
území rozkládají především travní společenstva, na kterých lze předpokládat výskyt drobných
savců jako je ježek východní (Erinaceus concolor), krtek obecný (Talpa europaea), hraboš
polní (Microtus arvalis), rejsek obecný (Sorex araneus), myšice (Apodemus sp.). Významný
podíl fauny pak tvoří ptáci. Lze jmenovat poštolku obecnou (Falco tinnunculus), káně lesní
(Buteo buteo), skřivana polního (Alauda arvensis), rehka domácího (Phoenicurus ochruros),
budníčka menšího (Phylloscopus collybita), sýkoru koňadru (Parus major), strnada obecného
(Emberiza citrinella), bažanta obecného (Phasianus colchicus), byl pozorován i výskyt
vlaštovky obecné (Hirundo rustica), která je podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. zařazena mezi
druhy ohrožené. Stavba však nikterak neovlivní její hnízdiště (zejména hospodářské a
technické budovy a jejich části ve vesnické zástavbě Lověšic) ani její loviště (intravilán
Lověšic, okolní zahrady, pole a v širším okolí vodní plochy). V jižní části plánovaného záměru
se nachází drobný keřový a dřevinný porost, který v zemědělsky obdělávané krajině
představuje útočiště pro řadu živočichů, jeho dotčení však nebude mít zásadní vliv na možnost
migrací či dotčení biotopů zvláště chráněných druhů.
Realizací záměru nedojde k zásahům do stanovišť zvláště chráněných druhů živočichů,
rozmnožišť, nocovišť ani zimovišť, nedojde ani k přetnutí migračních cest živočichů.

Obecně lze říci, že populace savců na dotčené lokalitě by optimalizací záměru neměly být
výrazně ovlivněny.

C.2.2. Nemovité kulturní památky, archeologická a paleontologická naleziště
Centrální část města Přerova okolo Horního náměstí byla v roce 1992 vyhlášena jako městská
památková zóna (Vyhláška MK ČR č. 476/1992 Sb. ze dne 10.9.1992 o prohlášení území
historických jader vybraných měst za památkové zóny). Hranice památkové zóny začíná na
nábřeží Protifašistických bojovníků p.č. 4954, pokračuje ulicí Pod valy p.č. 5065, prochází
vnějšími hranicemi p.č. 4996, 381 na ulici Wilsonovu p.č. 4951/3, pokračuje ulicí Pivovarskou
p.č. 4998, ulicí Na Marku p.č. 4955 a přes hranice p.č. 238 se vrací k nábřeží Protifašistických
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bojovníků, kde se hranice uzavírá (příloha k vyhlášce č. 476/1992 Sb.). Památková zóna je
však od lokality plánované stavby vzdálena cca 1 km a nebude záměrem nijak ovlivněna.

Celé území Přerova včetně širšího okolí je považováno z archeologického hlediska za
významné a v minulosti zde byly zjištěny četné archeologické nálezy. Severozápadně od
centra Přerova v Předmostí bylo objeveno naleziště pravěkého člověka – stanoviště lovců
mamutů s četnými kosterními pozůstatky z paleolitu. Lokalita byla prohlášena za kulturní
památku, nicméně prostor naleziště byl zdevastován panelovou výstavbou.

V nejbližším okolí plánované novostavby skladu se nachází několik kulturních nemovitých
památek, do přehledu v tab. 10 byly vybrány jen ty nejbližší nemovité kulturní památky.
V rámci širšího okolí se pak zejména ve městě Přerov vyskytuje celá řada památek.

Žádná z uvedených památek by neměla být plánovaným záměrem ovlivněna.
Tab. 10: Vybrané významné nemovité kulturní památky v okolí záměru „Přerov – novostavba
skladu“
název památky

rejstříkové
číslo

přijímací budova
železniční stanice

11170/9-28

socha Elektry

26356/8-546

činžovní dům SME

50854/9-85

kaple P. Marie

45709/8-557

Umístění

vzdálenost od záměru

Přerov I-Město, Husova 1,
parc.č. 908
Přerov I-Město, Husova,
parc.č. 6868/17
Přerov I-Město, Husova 10,
parc.č. 902
Přerov III-Lověšice, parc.č.
514

cca 700 m severně
cca 1 km severně
ca 800 m severně
ca 1 km jižně

http://monumnet.npu.cz/monumnet.php

C.2.3. Území se zvýšenou citlivostí, resp. zranitelností
V prostoru zájmové lokality se nenachází území se zvýšenou citlivostí, respektive zranitelností
s ohledem na stanovištní poměry. V bližším okolí záměru novostavby skladu se nenacházejí
území s výskytem sesuvů, sutě, nestabilizované náplavy a písky. Svahy se sklonem 6 – 12 %
se nalézají pouze v oblasti Čekyňského kopce a severovýchodně od Moštěnic. Rovněž
nepředpokládáme výskyt starých důlních děl. Podle mapy seizmického rajónování spadá
zájmové území do oblastí s očekávanou maximální hodnotou intenzity zemětřesení 6°MSK-64
(Mercalliho klasifikační stupnice upravená pro technickou praxi).
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Územím protéká řeka Bečva, pro kterou bylo rozhodnutím Okresního národního výboru
v Přerově z 22. 6. 1989 vyhlášeno záplavové území. Lokalita záměru se nachází v tomto
záplavovém území.

Území se nachází v oblasti s nízkým radonovým rizikem.
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich významnosti a
velikosti
D.1.1. Vlivy na flóru a faunu
Flóra
Realizace záměru nevyvolá zásah do lesních ekosystémů. Výstavbou záměru budou dotčeny
dřeviny rostoucí mimo les a to 3 stromy v místě napojení provizorní příjezdové komunikace na
ulici Kojetínská a v jejím dalším vedení v jižní části areálu, kde bude třeba vykácet
cca 12 dřevin liniového porostu (převážně jeřáb obecný) a cca 9 keřů východně od
akumulační nádrže na jižním okraji areálu.
Kácení dřevin by mělo být provedeno mimo vegetační období a období hnízdění ptáků, tj.
mimo měsíce duben až říjen. Pokud některé z kácených dřevin dosáhnou parametrů daných
vyhláškou č. 395/1992 Sb., je třeba předem zažádat příslušný orgán ochrany přírody
(Magistrát města Přerova) o povolení ke kácení dřevin. Příslušný orgán ochrany přírody poté
může stanovit provedení náhradních výsadeb ke kompenzaci ekologické újmy.
Vzhledem k tomu, že se z převažující části jedná v lokalitě plánovaného záměru o ornou půdu,
můžeme považovat vliv na flóru za málo významný.
Fauna
Podle dostupných informací nebyl na zájmové lokalitě zjištěn výskyt zvláště chráněných
živočichů dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a vyhlášky č. 365/1992 Sb.

Provoz skladového centra nepředstavuje významné riziko pro volně žijící živočichy.

Vzhledem k aktuálnímu stavu fauny v lokalitě a vzhledem k lokalizaci objektu na okraji
intravilánu Přerova, nepředstavuje výstavba a provoz skladového centra významné riziko pro
volně žijící živočichy. Negativní vliv na zoocenózu lze označit za akceptovatelný.
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Ekosystémy
Realizace stavebního záměru nebude znamenat negativní ovlivnění ekosystémů, ke kterému
dojde zejména díky odstranění bylinných a keřových porostů. Vzhledem k tomu, že se zde
jedná především o soubor náletových dřevin a plevelných bylin a nejedná se o floristicky a
faunisticky cennou lokalitu, nebude zásah do ekosystémů nijak zásadní. Zároveň prvky ÚSES
se nacházejí v dostatečné vzdálenosti, tudíž nebudou realizací stavebního záměru negativně
ovlivněny. Ostrůvkovitá plocha dřevin, sloužící jako útočiště živočichů v agrární krajině a jako
migrační prvek, zůstane zachována.

Stejně tak lze ve shodě s příslušným orgánem ochrany přírody konstatovat (viz příloha 7), že
vliv hodnoceného záměru na území soustavy NATURA 2000 nebude významný.

D.1.2. Vliv na významné krajinné prvky
Nejbližším VKP v okolí posuzovaného záměru je VKP vodní tok Svodnice, protékající
cca 600 m jižně od plánovaného areálu. Tento však nebude záměrem nijak dptčen, stejně tak
ani ostatní VKP (lesy, rybníky, apod.), neboť se nacházejí v dostatečné vzdálenosti od lokality
záměru. V sousedství jižně od záměru (cca 50 m) se nachází drobná vodní plocha na
pozemku, který je dle katastru nemovitostí veden jako orná půda, tato vodní plocha rovněž
nebude záměrem dotčena.
Stavbou dojde pouze k dotčení cca 15 kusů dřevin rostoucích mimo les.

Lze tedy konstatovat, že realizace záměru nebude mít žádný vliv na významné krajinné prvky.

D.1.3. Vlivy stavby na estetickou hodnotu krajiny
Skladové centrum bude po stránce architektonické zcela odpovídat obvyklému standardu
obdobných objektů. Vzhledem k tomu, že stavební záměr bude situován do stávající zástavby
obdobných objektů a svou výškou nebude výrazně vyčnívat (výška cca 13 m), nepovažujeme
negativní estetický vliv stavebního záměru na krajinu za nijak zásadní.

D.1.4. Vlivy na ovzduší
Vliv stavby na ovzduší v období výstavby lze omezit na emise tuhých částic do ovzduší při
manipulaci se sypkými hmotami a na emise ze stavebních strojů a nákladních automobilů.
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Dopad vlastní stavební činnosti (včetně zemních prací) bude co nejvíce minimalizován
zvolenou technologií zakládání a provádění stavby.

Vlivy vyvolané stavební dopravou a mechanizací nebyly pro potřeby oznámení matematicky
modelovány. Vzhledem k předpokládanému rozsahu stavebních prací a umístění stavby lze
však tvrdit, že vliv ze stavební činnosti za dodržení opatření uvedených v kapitole D.4. nebude
mít významný negativní vliv na ovzduší v širším okolí zájmové lokality.

V rámci realizace záměru nebude instalován žádný nový střední, velký či zvláště velký zdroj
znečištění ovzduší. Rovněž nepředpokládáme žádné zásadní změny v imisní situaci podél
přístupových cest na místo staveniště.
Vytápěna bude pouze administrativní přístavba hal, a to dvěma kotli, každý o výkonu max. 40
kW, spalujících propan. Dalším zdrojem znečistění ovzduší budou pojezdy jak nákladních
vozidel, tak osobních vozidel zaměstnanců a návštěvníků skladového centra. Konkrétní údaje
jsou uvedeny v příloze 5.
Z důvodu možného negativního ovlivnění ovzduší byla zpracována rozptylová studie
(Peterková 2011), která hodnotí negativní vlivy vyvolané realizací stavebního záměru.
Rozptylová studie zahrnuje vliv bodových zdrojů znečištění ovzduší (vytápění administrativní
budovy) a osobní dopravy a pojezdů z nákladní a železniční dopravy. Je zpracována pro rok
2013 (I.etapa) a pro rok 2020 (II.etapa – vybudování dálničního obchvatu města Přervoa –
dálnice D1), a zahrnuje nejhorší možný stav způsobený realizací stavebního záměru.
Konkrétní údaje jsou uvedeny v kapitole B.3.1. Emise a v příloze 5.

Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že po realizaci stavebního záměru nebudou v místě
nejbližší obytné zástavby v lokalitě překračovány imisní limity většiny sledovaných škodlivin.
Problematickou škodlivinou by mohly být za nepříznivých rozptylových podmínek průměrné
denní koncentrace PM10, kde se odhad imisního pozadí pohybuje okolo 55 µg.m-3, což je za
hranicí imisního limitu. Příspěvek k průměrné denní koncentraci PM10 bude však velmi nízký
(max. 0,059 µg.m-3 v místě nejbližší obytné zástavby). Na hranici imisního limitu se dle
výsledků stanice AIM v Přerově pohybuje i roční průměrná koncentrace částic PM2,5.
Příspěvek vyvolaný provozem stavebního záměru bude v místě nejbližší obytné zástavby cca
0,011 µg.m-3, což představuje 0,04 % imisního limitu. Dále bude velmi pravděpodobně
překročen imisní limit pro roční průměrnou koncentraci benzo(a)pyrenu, která je v Přerově dle
výsledků měřících stanic překračována již v současnosti a pohybuje se okolo 2 ng.m-3.
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Z výsledků

výpočtu

je

však

zřejmé,

že

příspěvek

k průměrné

roční

koncentraci

benzo(a)pyrenu bude minimální (bude se pohybovat v řádu desetitisícin procenta).

U ostatních charakteristik budou imisní limity splněny.

Z výše uvedených výsledků je patrné, že imisní příspěvek uvažovaného stavebního záměru ke
stávající pozaďové koncentraci jednotlivých škodlivin ve městě Přerově bude velice nízký
(max. 0,1 % imisního limitu i imisního pozadí), což se na pozaďové imisní koncentraci
prakticky neprojeví.

Z výsledků rovněž vyplývá, že v etapě II. stavebního záměru dojde k odklonění dopravy z ulice
Kojetínské na nový dálniční obchvat a doprava nebude vedená přes centrum Přerova. Dojde
tak i k částečnému odklonění imisní zátěže mimo obytnou zástavbu v Přerově. Ve II. etapě se
však částečně navýší intenzita dopravy, což např. u referenčního bodu č. 1 vyrovná pozitivní
vliv napojení areálu na dálniční obchvat. Lze konstatovat, že lokalita určená k realizaci
stavebního záměru je vybraná velmi vhodně v blízkosti nádraží a železniční vlečky a
v blízkosti budoucího obchvatu města.

D.1.5. Vlivy na půdu
Pozemky určené ke stavbě se nacházejí na jižním okraji intravilánu města Přerova, v blízkosti
vlakového seřadiště. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č.: parc. č.: 5869/1, 5862/6,
5869/7, 5875/13, 5875/26, 5875/48, 5875/55, 5926/1, 5926/2, 5926/3, 5990/43, 5950/1,
5875/51, 5875/27, 5875/28, 5869/6, 5869/4, 5869/3, 5869/5, 5875/47 v k.ú. Přerov.

Dle Katastru nemovitostí se jedná především o pozemky zahrnující ornou půdu (viz tab. 2),
která je chráněna jako zemědělský půdní fond (ZPF). U těchto pozemků bude třeba jejich
trvalé vynětí ze zemědělského půdního fondu. Všechny uvedené pozemky spadají do třídy
BPEJ (bonitačně půdně ekologická jednotka) s kódem 35800, II.stupeň ochrany BPEJ, kde
jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů
nadprůměrnou produkční schopnost. V tomto případě jsou však již dotčené pozemky
vymezeny územním plánem jako plocha pro budoucí plochy terminálu kombinované dopravy a
logistického centra. Při správné skrývce orniční vrstvy není třeba očekávat významné
negativní ovlivnění ploch ZPF.
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Realizace záměru si nevyžádá dočasné či trvalé vynětí půd ze PUPFL (pozemky určené k
plnění funkcí lesa).

Ovlivnění půdy vlivem výstavby skladového centra bude při dodržení opatření uvedených
v kapitole D.4 málo významné.

D.1.6. Vlivy na nerostné zdroje a geologické prostředí
Jak již bylo uvedeno v předcházejících kapitolách, v bezprostřední blízkosti zájmové lokality se
nenachází žádné významné ložisko nerostných surovin, stanovený dobývacím prostor,
chráněné ložiskové území či území bilancovaných výhradních a nevýhradních ložisek dle
zákona č. 44/1988 Sb. (horní zákon, v platném znění).

Realizace záměru nebude tedy dle nám známých skutečností mít žádný negativní vliv na
horninové prostředí a využívání horninových a nerostných zdrojů v širším okolí zájmové
lokality.

D.1.7. Vlivy na vodní toky, vodní plochy a vodní zdroje
V bezprostřední blízkosti stavebního záměru se nevyskytují žádné vodní plochy, vodní toky
ani zde není situováno pásmo hygienické ochrany podzemních vod. Lze tedy konstatovat, že
uvažovaný stavební záměr nebude mít významný vliv na vodní toky, plochy či zdroje. Odpadní
vody budou odvedeny do systému veřejné kanalizace. Dešťové vody budou odváděny
systémem dvou akumulačních a vsakovacích objektů. Podzemní vody v okolí nebudou
provozem záměru významně ohroženy.
Záměr se nachází v CHOPAV Kvartér řeky Moravy. Možnost ovlivnění podzemních vod
souvisí především s úniky znečišťujících látek při haváriích. Při dodržování bezpečnosti práce
a doporučení uvedených v kapitole D.IV bude toto riziko minimalizováno.

V souvislosti s umístěním záměru v záplavovém území řeky Bečvy byla navržena odpovídající
úroveň podlah objektu. Je třeba zažádat příslušný vodoprávní úřad o souhlas ke stavbám
v záplavovém území (dle §17 zákona č. 254/2001 Sb.).
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D.1.8. Vlivy stavby na veřejné zdraví
Z hlediska potencionálního ovlivnění obyvatelstva přicházejí teoreticky v úvahu faktory
fyzikální (hluk, vibrace), chemické (znečišťování ovzduší, vody a půdy) a psychosociální
(rušení pohody aj.). Jako nejvýznamnější možné vlivy spojené s výstavbou a provozem
skladového centra byly v rámci přípravných prací vytipovány vlivy spojené s hlukovým
zatížením lokality a znečišťováním ovzduší.

Nárůst hluku v etapě výstavby bude plně reverzibilní a bude omezen pouze na krátké období
výstavby, kdy není třeba předpokládat, že bude mít realizace stavebního záměru významný
negativní dopad na obyvatele v nejbližších obytných domech.

V období provozu záměru dojde pouze k mírnému navýšení hladiny hluku na ulici Kojetínská
(o 0,2 dB). Ve druhé etapě, kdy dojde k napojení areálu na dálnici D1, nebude nákladní
doprava již hlukovou situaci na ulici Kojetínská ovlivňovat. Hluk z ostatních zdrojů bude
setrvalý a nebude nadlimitně ovlivňovat žádný z okolních obytných objektů. Hygienický limit
z provozu areálu nebude ve výhledovém stavu překročen v žádném venkovním chráněném
prostoru staveb a není tedy třeba očekávat ovlivnění zdraví obyvatelstva.

Znečišťování ovzduší v etapě výstavby bude časově omezené a plně reverzibilní a pokud
budou přijata preventivní opatření uvedena v kapitole D.4., nebude etapa výstavby skladového
areálu znamenat významný vliv na zdraví obyvatel.

Z rozptylové studie (příloha 5) vyplývá, že imisní příspěvek uvažovaného stavebního záměru
ke stávající pozaďové koncentraci jednotlivých škodlivin ve městě Přerově bude velice nízký
(max. 0,1 % imisního limitu i imisního pozadí), což se na pozaďové imisní koncentraci
prakticky neprojeví. Problematickou škodlivinou jsou na území města Přerova za nepříznivýh
rozptylových podmínek průměrné denní koncentrace PM10, kde se odhad imisního pozadí
pohybuje okolo 55 µg.m-3, což je za hranicí imisního limitu. Příspěvek k průměrné denní
koncentraci PM10 bude však velmi nízký. Na hranici imisního limitu se dle výsledků stanice
AIM v Přerově pohybuje i roční průměrná koncentrace částic PM2,5. Příspěvek vyvolaný
provozem stavebního záměru bude v místě nejbližší obytné zástavby představovat 0,04 %
imisního limitu. Dále bude velmi pravděpodobně překročen imisní limit pro roční průměrnou
koncentraci benzo(a)pyrenu, která je v Přerově dle výsledků měřících stanic překračována již
v současnosti a pohybuje se okolo 2 ng.m-3. Z výsledků výpočtu je však zřejmé, že příspěvek
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k průměrné roční koncentraci benzo(a)pyrenu bude minimální (bude se pohybovat v řádu
desetitisícin procenta). Po realizaci připojení na nový dálniční obchvat (etapa II.), bude navíc
doprava odkloněna od centra města Přerova, dojde tak k částečnému snížení imisní zátěže
obyvatelstva.

Za podmínky dodržení všech stávajících legislativních norem a doporučení, která jsou
uvedena v předloženém oznámení, není dán předpoklad závažného ovlivnění zdravotního
stavu obyvatelstva v důsledku realizace stavebního záměru.

Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby
Přesný počet obyvatel či plochu zasaženého území ovlivněných účinky stavby nelze stanovit.
Nejbližší obytná zástavba se nachází na Kojetínské ulici cca 450 m severozápadně a na ulici
Mírová cca 350 m jižně od záměru. Jedná se o několik málo rodinných domků. Můžeme
hovořit max. o dvou desítkách obyvatel. Žádný z předepsaných limitů (z hlediska hluku a
ochrany ovzduší) zde nebude v souvislosti s realizací záměru překročen. Vlivy na obyvatele
byly vyhodnoceny jako málo významné a omezené především na období stavebních prací.
Ovlivnění faktorů psychické pohody
Faktory psychické pohody by mohly být ovlivněny zejména v době výstavby. Rušivým
faktorem by mohla být jednak doprava stavebních materiálů na stavbu a pak vlastní stavební
práce. Tyto vlivy (které jsou dočasné) však budou minimalizovány na nejnižší možnou míru
dodržováním opatření, která jsou uvedena souhrnně v kapitole D.4. Rovněž prašnost, jejíž
limity jsou na území Přerova již současnosti překračovány, by mohla představovat snížení
faktoru pohody. Zvýšená prašnost se může projevovat zejména v období provádění
výkopových prací za dlouhodobě suchého a větrného období. Tento vliv je rovněž dočasný
(omezen na období výstavby), přičemž při provozu již skladové centrum významným zdrojem
prašnosti nebude.

V etapě provozu skladového centra dojde k částečnému zhoršení imisní a hlukové situace,
která však nebude mít významný vliv na zhoršení psychické pohody obyvatel.
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D.1.9. Vlivy na nemovité kulturní památky, archeologické památky a naleziště
Jak je již uvedeno v kapitole C.2.2. Nemovité kulturní památky, archeologická a
paleontologická naleziště, nebude žádná z nemovitých kulturních památek plánovanou
výstavbou skladového areálu dotčena.

Vzhledem k možnosti archeologických nálezů je nutné zajistit archeologický dozor.

D.1.10. Ostatní vlivy
Samotná stavba a provoz sebou neponesou riziko biologických vlivů na okolní společenstva.
Zejména v období výstavby existuje riziko zavlečení nepůvodních druhů rostlin do lokality –
zejména jde o křídlatku japonskou (Reynoutria japonica) a její křížence. Jiné ekologické vlivy
(např. ionizující nebo elektromagnetické záření) nebyly v rámci zpracovávání oznámení
prokázány.

D.1.11. Vliv produkce odpadů
Odpady budou vznikat v rámci výstavby i v rámci provozu areálu. Původce odpadů bude,
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění, nakládat s odpady podle jejich
skutečných vlastností. Bude je shromažďovat a třídit podle druhu a kategorií a zabezpečí je
před nežádoucím únikem do životního prostředí. Odstranění všech odpadů bude zajištěno
subdodavatelsky oprávněnou společností vlastnící příslušná oprávnění při nakládání
s odpady.

Bude-li s odpady v lokalitě v průběhu výstavby a provozu nakládáno v souladu s platnou
legislativou na úseku odpadového hospodářství, nepředpokládáme žádné negativné ovlivnění
životního prostředí v důsledku produkce odpadů z provozu a výstavby areálu.

Vliv produkce odpadů v období výstavby nebude z hlediska životního prostředí významný,
zároveň produkce odpadů v období provozu by neměla výrazně zatěžovat životní prostředí.
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D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Přesný počet obyvatel či plochu zasaženého území ovlivněných účinky stavby nelze stanovit.
Nejbližší obytná zástavba se nachází na Kojetínské ulici cca 450 m severozápadně a na ulici
Mírová cca 350 m jižně od záměru. Jedná se o několik málo rodinných domků. Můžeme
hovořit max. o dvou desítkách obyvatel. Žádný z předepsaných limitů (z hlediska hluku a
ochrany ovzduší) zde nebude v souvislosti s realizací záměru překročen. Vlivy na obyvatele
byly vyhodnoceny jako málo významné a omezené především na období stavebních prací.

D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahující
státní hranice
Nejsou předpokládány žádné nepříznivé vlivy přesahující hranice ČR.

D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů
Investor dodrží veškerá nařízení, opatření a navazující rozhodnutí dle platných legislativních
předpisů – viz jednotlivé kapitoly oznámení a tab. 1.

Dále bude nutné dodržovat opatření podle následující specifikace:
Opatření ve fázi přípravy:


Bude zpracován harmonogram výstavby tak, aby v maximální možné míře eliminoval
nepříznivé dopady na veřejné zdraví obyvatelstva a jednotlivé složky životního prostředí.



Bude vypracován systém nakládání s odpady vznikajícími v průběhu stavby, který bude
zaměřen na jejich třídění, oddělené shromažďování a následné využití či odstranění.



Pokud bude při výstavbě zacházeno s látkami závadnými vodám ve větším rozsahu, nebo
když bude zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo
podzemní vody, je třeba pro období výstavby zpracovat plán opatření pro případ havárie.



Po dohodě s vodoprávním úřadem (dle §71, odst.4 zákona č. 254/2001 Sb.) zpracovat
povodňový plán
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Opatření ve fázi realizace:


Během stavby budou dodržovány podmínky na ochranu životního prostředí a jeho
jednotlivých složek, bezpečnosti práce, požárního zabezpečení a ochrany zdraví a
zdravých životních podmínek při výstavbě, dle platných právních předpisů, směrnic a
platných technických norem.



Dodavatel stavby bude zodpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím
využívaných přístupových cest ke staveništi po celou dobu probíhajících stavebních prací.



Na zařízení staveniště budou minimalizovány zásoby sypkých stavebních materiálů a
ostatních potenciálních zdrojů prašnosti; vlastní zemní práce budou prováděny po etapách
vždy v rozsahu nezbytně nutném.



Areál staveniště a příjezdové komunikace je třeba pravidelně zkrápět, aby bylo zamezeno
zvýšené prašnosti. Příjezdové komunikace je nutné pravidelně uklízet.



Vozidla přepravující sypké materiály musí být zaplachtována.



Vozidla přepravující stavební materiál je nutné pravidelně čistit, aby nedocházelo ke
znečišťování veřejných komunikací. Případné znečištění veřejných komunikací musí být
ihned odstraněno.



Místa nakládky materiálu na přepravní vozidla by měla být buď zpevněná nebo budou
pravidelně zkrápěna a uklízena tak, aby nedocházelo vlivem pojezdů k víření prachových
částic.



Případné mezideponie výkopových zemin budou udržovány v bezplevelném stavu. Ty,
které nebudou bezprostředně využity do 6-ti týdnů od vlastní skrývky, budou osety
travinami.



Kácení dřevin doporučujeme provést mimo měsíce duben – říjen.



Možnému znečištění půd je třeba předejít uložením látek škodlivých půdám a vodám
v k tomuto účelu vyhrazených prostorách. Tato podmínka se vztahuje především
k otázkám spojeným s nakládáním s odpady, pohonnými hmotami, apod.



Plnění palivy v areálu stavby provádět pouze v nezbytných případech, kdy by plnění mimo
areál bylo organizačně neschůdné nebo technicky nerealizovatelné.



Na staveništi nebude prováděna údržba mechanismů.



V případě archeologického nálezu je třeba oznámit tuto skutečnost příslušnému
Památkového ústavu a zajistit záchranný archeologický výzkum.



Z důvodu prevence ruderalizace území budou v rámci konečných terénních úprav
rekultivovány všechny plochy zasažené stavebními pracemi.
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Opatření ve fázi provozu:


Bude monitorován nástup neoindigenofytů, v případě jejich zjištění bude přistoupeno
k jejich likvidaci.

D.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech, a neurčitostí, které se
vyskytly při specifikaci vlivů
Odchylky od provedeného hodnocení jednotlivých vlivů mohou vzniknout v průběhu
zpracování dalšího stupně projektové dokumentace v důsledku změny vstupních dat.

Určité nedostatky sebou vždy nese modelové zpracování (hluková studie, rozptylová studie).
Tyto nedostatky jsou dány přesností vstupních údajů, zatížením výpočtů chybou spojenou
s vlastní výpočtovou metodou, atd. Odchylky od provedeného hodnocení jednotlivých vlivů
mohou

také

následně

vzniknout

v průběhu

zpracování

dalšího

stupně

projektové

dokumentace v důsledku precizace vstupních dat.

V případě interpretace informací z mapových podkladů, které byly převážně středních měřítek,
dochází vždy k určitému zobecnění a jisté míře nepřesnosti ve vztahu k dané lokalitě. Pokud
to však bylo v našich možnostech, snažili jsme se o uvedení informací vztahujících se
konkrétně k námi posuzované lokalitě.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Investor nepředkládá variantní řešení záměru.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Při realizaci záměru je třeba respektovat další omezení, daná existujícími limity ochrany
území, tak jak jsou výše popsány. Žádné další doplňující údaje nejsou známy. Mapová, resp.
jiná dokumentace je součástí příloh tohoto oznámení, resp. byla uvedena přímo ve výše
uvedeném textu.
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G. VŠEOBECNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Důvodem pro vypracování Oznámení je skutečnost, že záměr „Přerov – novostavba skladu“
svojí dikcí splňuje kritérium stanovené v zákoně o posuzování vlivů na životní prostředí,
příloze I., kategorii II, bodu 10.6 „Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních
středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s
kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu“.
Dle této přílohy tak záměr podléhá zjišťovacímu řízení. Příslušným orgánem státní správy je
v tomto konkrétním případě Krajský úřad Olomouckého kraje.

Hodnocený záměr zahrnuje jen jednu variantu technického a technologického řešení. Jiná
varianta technického a technologického řešení záměru než předkládaná varianta v oznámení
není investorem uvažována.

Záměr „Přerov – novostavba skladu“ zahrnuje výstavbu šestilodního skladového objektu
o celkových rozměrech cca 156 x 144 m s příhradovými nosnými prvky. K halám bude z jižní
části přidružena administrativní budova o rozměrech cca 15 x 30 m. Součástí řešení bude
návrh kapacitně dostačujících ploch dopravní infrastruktury, včetně statické dopravy
nákladních i osobních vozidel.
Do objektu skladové haly bude severním napojením zaústěna vlečka, která bude v hale
dvoukolejná, neelektrifikovaná, se zapuštěným kolejovým ložem.
V halách budou umístěny linky na příčné a podélné dělení plechů za studena a za tepla. Bude
probíhat návoz železných svitků po železnici a rozvoz nařezaných plechů odběratelům
převážně kamionovou dopravou.
Areál bude napojen provizorní komunikací o délce cca 600 m na silnici II/438 (ulice
Kojetínská), která bude po vybudování dálničního přivaděče na dálnici D1 a napojení areálu
společnosti NYPRO na dálniční síť zrušena.

Většina pozemků – a to pozemky parc. č. 5869/1, 5875/26, 5875/48, 5875/55, 5926/1
a 5926/2 náleží dle Katastru nemovitostí do zemědělského půdního fondu (ZPF) a bude tedy
třeba jejich trvalé odnětí ze ZPF. Uvedené pozemky spadají do třídy BPEJ (bonitačně půdně
ekologická jednotka) s kódem 35800, II. třída ochrany BPEJ. V tomto případě jsou však již
dotčené pozemky vymezeny územním plánem jako plocha pro budoucí plochy terminálu
kombinované dopravy a logistického centra. Není třeba očekávat významný negativní vliv na
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ZPF. Realizace záměru si nevyžádá dočasné či trvalé vynětí půd ze PUPFL (pozemky určené
k plnění funkcí lesa).

Areál bude zásobován elektrickou energií z vlastní trafostanice, k zásobování užitkovou vodou
bude na pozemku zbudována kopaná studna, splašková voda bude odváděna připojením na
městskou kanalizaci. Dešťová voda ze střech bude odváděna do dvou akumulačních a
vsakovacích objektů v severozápadním a jihozápadním rohu plánovaného areálu, z nichž
bude vsakovat přetlakem přes spouštěné studny do štěrkovito-písčité vrstvy. Dešťové vody
z komunikací budou zasakovat přímo do vod podzemních přes zasakovací rigoly uložené
podél těchto komunikací. Dešťové vody z odstavné plochy kamionů budou před zaústěním do
dešťové stokové sítě a do akumulačního a vsakovacího rybníka předčištěny v odlučovači
lehkých kapalin. Administrativní přístavba bude vytápěna ze zásobníku na kapalný propan.

Posuzovaný záměr bude klást zvýšené nároky na dopravní infrastrukturu jak v období
výstavby, tak v období provozu. Nárůst dopravy na přilehlých komunikacích, který bude
způsoben dovozem materiálu pro výstavbu a odvozem odpadů ze stavby, bude časově
omezen pouze na dobu výstavby. V rámci provozu areálu bude probíhat návoz materiálu
především po železnici a odvoz kamionovou dopravou. Bude rovněž mírně navýšena osobní
doprava související s návozem zaměstnanců.

V rámci realizace záměru nebude instalován žádný nový střední, velký, zvláště velký zdroj
znečišťování ovzduší. Po dobu výstavby může být plocha staveniště stacionárním (plošným)
zdrojem znečišťování ovzduší. V kapitole D.4. jsou uvedena opatření na eliminaci vlivů stavby
na ovzduší.

Z rozptylové studie (Ecological Consulting a.s., 2011, příloha 5) vyplývá, že imisní příspěvek
uvažovaného stavebního záměru ke stávající pozaďové koncentraci jednotlivých škodlivin ve
městě Přerově bude velice nízký (max. 0,1 % imisního limitu i imisního pozadí), což se na
pozaďové imisní koncentraci prakticky neprojeví.

Výstavbou skladové haly dojde k mírnému navýšení hlučnosti na ulici Kojetínská. Toto
navýšení bude trvat do výstavby dálnice D1 kolem Přerova, kdy by se měla doprava přesunout
na tuto dálnici. Hluk z ostatních zdrojů bude setrvalý a nebude nadlimitně ovlivňovat žádný
z okolních obytných objektů. Jedná se o průmyslovou lokalitu a většina obytných objektů je
situována poměrně daleko od plánované skladové haly. Noční provoz v areálu neprobíhá a
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jediným zdrojem hluku v noční době je příjezd/odjezd zaměstnanců, který však bude výrazně
podlimitní. Hygienický limit z provozu areálu nebude ve výhledovém stavu překročen
v žádném venkovním chráněném prostoru staveb.

Při dodržení navržených opatření tak nebude znamenat realizace stavebního záměru
významný zásah do životního prostředí a zdraví obyvatel.

Odpady budou vznikat při výstavbě i provozu záměru. Odpady, které vzniknou v průběhu
stavebních prací, budou odváženy a likvidovány mimo staveniště. Tato činnost bude zajištěna
dodavatelem stavebních prací, popř. odbornou firmou. Bude-li s odpady v areálu nakládáno
v souladu s platnou legislativou na úseku odpadového hospodářství, nepředpokládáme žádné
negativní ovlivnění životního prostředí v důsledku produkce odpadů z výstavby skladového
objektu.

Z hlediska zájmů hájených ochranou přírody a krajiny můžeme konstatovat, že lokalita se
nachází mimo velkoplošná i maloplošná zvláště chráněná území a současně i mimo území
soustavy NATURA 2000. Lokalita záměru leží v území chráněné oblasti přirozené akumulace
podzemních vod Kvartéru řeky Moravy. Možnost ovlivnění podzemních vod souvisí především
s úniky znečišťujících látek při haváriích. Při dodržování bezpečnosti práce a doporučení
uvedených v kapitole D.IV bude toto riziko minimalizováno.

Na základě provedených průzkumů nebyl v okolí zájmové lokality zjištěn výskyt zvláště
chráněných živočichů dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a vyhlášky
č. 365/1992 Sb. Lokalita rovněž nemá parametry pro využívání coby migračního koridoru či
biotopu zvláště chráněných druhů živočichů. Ostrůvkovitá lesní zeleň v jižní části areálu
zůstane zachována.

Realizace záměru dle nám známých skutečností nebude mít žádný negativní vliv na horninové
prostředí a využívání horninových a nerostných zdrojů v širším okolí zájmové lokality.

Vzhledem k lokalizaci záměru na okraji intravilánu města v průmyslové zóně a v návaznosti na
stávající zástavbu nepředpokládáme negativní vliv na krajinný ráz.
Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů vztahujících se
k posuzovanému záměru, současnému i výhledovému stavu jednotlivých složek
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životního prostředí a s přihlédnutím ke všem souvisejícím skutečnostem lze
konstatovat, že navrhovaný záměr svými parametry nepřekračuje povolené limity, a
proto jej LZE v navržené lokalitě DOPORUČIT k realizaci.
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H.PŘÍLOHY
Příloha 1

Mapa širších vztahů

Příloha 2

Celková situace stavby (pozn. není v měřítku)

Příloha 3

Charakteristický řez stavbou a umístění technologie (pozn. není v měřítku)

Příloha 4

Hluková studie

Příloha 5

Rozptylová studie

Příloha 6

Vyjádření stavebního úřadu města Přerova k záměru z hlediska územně
plánovací dokumentace

Příloha 7

Stanovisko orgánu ochrany přírody z hlediska území NATURA 2000

Příloha 8

Plná moc

Příloha 9

Osvědčení o odborné způsobilosti

Seznam vybraných podkladových materiálů:
Projektová dokumentace, studie, …


Územní plán města Přerova



Projektové materiály k dokumentaci pro územní řízení (Ing. Zdeněk Tomek – stavební
firma, duben 2011 )



Tylich J. (2011): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu staveniště novostavby
skladových hal společnosti NYPRO hutní prodej, a.s. v Přerově, Ing. Jaroslav Tylich, GTX,
Inženýrská geologie a její aplikace.



Tylich J. (2011): Posouzení hydrogeologických poměrů lokality určené pro vsakování
dešťových vod ze střech a parkovacích ploch u skladových hal společnosti NYPRO hutní
prodej, a.s. v Přerově, Ing. Jaroslav Tylich, GTX, Inženýrská geologie a její aplikace.

Zákony a jiné právní normy, metodické pokyny


Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (ve znění pozdějších změn a
doplňků).



Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v
platném znění.



Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (ve znění pozdějších změn a
doplňků).



Zákon č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění.
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Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.



Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.



Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (ve znění pozdějších změn a
doplňků).



Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.



Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech (ve znění pozdějších změn a doplňků).



Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v
platném znění.



Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých dalších zákonů (zákon o
obalech), v platném znění.



Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
(zákon o ochraně ovzduší), v platném znění.



Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně
některých dalších zákonů, v platném znění.



Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění.



Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací, v platném znění.



Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.



Vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany
zemědělského půdního fondu.



Vyhláška 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristiky bonitovaných půdně
ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci (změna 546/2002
Sb.)



Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
v platném znění.



Vyhláška

č.381/2001

Sb.,

kterou

se

stanoví

Katalog

odpadů,

Seznam

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu
odpadů (Katalog odpadů), v platném znění.


Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.



Vyhláška č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a
způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, v platném znění.



Vyhláška č. 229/2002 Sb., o oblastech povodí, v platném znění.
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Vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru
některých výrobků, v platném znění.



Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich
využívání na povrchu terénu, v platném znění.



Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném
znění.
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ÚVOD
Předkládané Oznámení bylo vypracováno v souladu se zákonem č.100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném
znění (dále jen zákon).

Důvodem pro vypracování Oznámení je skutečnost, že záměr „Přerov – novostavba skladu“
svojí dikcí splňuje kritérium stanovené v zákoně o posuzování vlivů na životní prostředí,
příloze I., kategorii II, bodu 10.6 „Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních
středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže
s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu“.

Dle této přílohy tak záměr podléhá zjišťovacímu řízení. Příslušným orgánem státní správy je
v tomto konkrétním případě Krajský úřad Olomouckého kraje.

Svým členěním odpovídá toto Oznámení příloze 3. zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí v platném znění. Rozsah zpracování jednotlivých kapitol je dán
významem, který pro tu kterou posuzovanou složku životního prostředí stavba má.

Hodnocený záměr zahrnuje jen jednu variantu technického a technologického řešení. Jiná
varianta technického a technologického řešení záměru než předkládaná varianta v oznámení
není investorem uvažována.
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
Název :

NYPRO hutní prodej, a.s.

Sídlo :

Malé Svatoňovice 291
542 34 Trutnov

IČ:

25262068

DIČ:

CZ25262068

Osoba oprávněná jednat:

Ing. Jan Tomek
Ing. Tomáš Alexa
Ing. Zdeněk Tomek – stavební firma
Rejskova 17
772 00 Olomouc
IČO: 11566124
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.1. Základní údaje
B.1.1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1
„Přerov – novostavba skladu“.

Posuzovaný záměr splňuje kritérium stanovené v zákoně o posuzování vlivů na životní
prostředí, příloze I., kategorii II, bodu 10.6 „Skladové nebo obchodní komplexy včetně
nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo
garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu“.

B.1.2. Kapacita (rozsah) záměru
Připravovaný stavební záměr „Přerov – novostavba skladu“ zahrnuje výstavbu šestilodního
skladového objektu o celkových rozměrech cca 156 x 144 m s příhradovými nosnými prvky.
K halám bude z jižní části přidružena administrativní budova o rozměrech cca 15 x 30 m.
Součástí řešení bude návrh kapacitně dostačujících ploch dopravní infrastruktury, včetně
statické dopravy nákladních i osobních vozidel.

Do objektu skladové haly bude zaústěna vlečka, která bude v hale dvoukolejná,
neelektrifikovaná, se zapuštěným kolejovým ložem. Areál bude napojen do vlečky Precheza,
do ní nebude zasahováno.

Areál bude zásobován elektrickou energií z vlastní trafostanice, k zásobování užitkovou vodou
bude na pozemku zbudována kopaná studna, splašková voda bude odváděna připojením na
městskou kanalizaci. Dešťová voda ze střech bude odváděna do dvou akumulačních a
vsakovacích objektů v severozápadním a jihozápadním rohu plánovaného areálu, z nichž
bude vsakovat přetlakem přes spouštěné studny do štěrkovito-písčité vrstvy. Dešťové vody
z komunikací budou zasakovat přímo do vod podzemních přes zasakovací rigoly uložené
podél těchto komunikací. Dešťové vody z odstavné plochy kamionů budou před zaústěním do
dešťové stokové sítě a do akumulačního a vsakovacího objektu předčištěny v odlučovači
lehkých kapalin. Administrativní přístavba bude vytápěna ze zásobníku na kapalný propan.

8
Ecological Consulting a.s.
www.ecological.cz

„Přerov – novostavba skladu“
Oznámení dle přílohy 3 zákona č. 100/2001 Sb.

Areál bude napojen provizorní komunikací o délce cca 600 m na silnici II/438 (ulice
Kojetínská), která bude po vybudování dálničního přivaděče na dálnici D1 a napojení areálu
společnosti NYPRO na dálniční síť zrušena.
•

Celková plocha stavebních pozemků: 83 400 m2
(plocha bez provizorní příjezdové komunikace, která bude po vybudování přivaděče na
dálnici D1 odstraněna)

•

Zastavěná plocha šesti hal: 22 500 m2

•

Zastavěná plocha administrativní budovy: 450 m2

•

Plocha komunikací a zpevněných ploch: 15 300 m2
(bez rozlišení ploch parkovišť a komunikací)

•

Plocha zeleně: 45 150 m2

V souvislosti s realizací stavebního záměru bude vybudováno cca 30 – 35 parkovacích míst
pro osobní vozidla a odstavná plocha pro nákladní dopravu.

Rozsah posuzovaného záměru je patrný z přílohy č. 2 a 3.

B.1.3. Umístění záměru
Kraj:

Olomoucký

Obec:

Přerov

Katastrální území:

Přerov

Pozemky určené ke stavbě se nacházejí v jižní části města Přerova, na ploše s určením jako
návrhové plochy terminálu kombinované dopravy a logistického centra (dle územního plánu).
Stavba bude umístěna na pozemcích parc.č.:
5869/1, 5862/6, 5869/7, 5875/13, 5875/26, 5875/48, 5875/55, 5926/1, 5926/2, 5926/3.
Další pozemky dotčené stavbou: p.č. 5990/43, 5950/1, 5875/51, 5875/27, 5875/28, 5869/6,
5869/4, 5869/3, 5869/5, 5875/47 v k.ú. Přerov.
Umístění stavebního záměru je znázorněno na obr. 1 a 2. Podrobněji viz přílohy oznámení.
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Obr. 1: Širší vztahy záměru „Přerov – novostavba skladu“

Obr. 2: Umístění posuzovaného stavebního záměru

Zdroj: Ing. Zdeněk Tomek – stavební firma, 2011
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B.1.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Připravovaný stavební záměr „Přerov – novostavba skladu“ zahrnuje výstavbu skladového
objektu na jižním okraji intravilánu města Přerov. Skladový objekt bude jednopodlažní a bude
složen z šesti lodí na ploše cca 156 x 144 m.
K objektu bude přidružena administrativní budova.
Dopravně bude areál napojen na silnici II.třídy č. 436 provizorní příjezdovou komunikací
o délce cca 600 m, která bude odstraněna po vybudování dálničního přivaděče na dálnici D1
a napojení areálu společnosti NYPRO na dálniční síť.
Ve schváleném územním plánu je plocha staveniště skladu součástí plochy určené pro
průmyslovou výstavbu, která zde dosud zahájena nebyla a doposud nebyla ani vybavena
infrastrukturou.
V halách bude v I. etapě umístěna linka podélného dělení za tepla válcovaných plechů a ve
II. etapě (po vybudování dálničního přivaděče a dálnice D1) pak linky příčného a podélného
dělení za studena válcovaných plechů (situace rozmístění jednotlivých linek viz příloha č. 3).
Návoz vstupních svitků bude probíhat po železnici a rozvoz nadělených plechů odběratelům
převážně kamionovou dopravou.

Po výstavbě dálničního okruhu kolem Přerova a napojení areálu na dálniční přivaděč je
plánováno další rozšíření skladových ploch.

V současné době není známa kumulace s jinými stavebními záměry kromě plánované
výstavby terminálu kontejnerové dopravy (TKD) - investice města Přerova, která je však
plánována až v horizontu několika let. Projekční práce na záměru novostavby skladu jsou
prováděny v součinnosti s možností budoucí realizace TKD.
Posuzovaný záměr není v rozporu s územním plánem města Přerova (příloha 6). Možný
významný vliv stavby na území soustavy NATURA 2000 byl orgánem ochrany přírody
vyloučen (příloha 7).
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B.1.5.

Zdůvodnění

potřeby

záměru

a

jeho

umístění,

včetně

přehledu

zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro
jejich výběr, resp. odmítnutí
Záměr je navrhován na pozemcích z velké části v majetku investora v území, které bylo
územním plánem pro toto využití vymezeno. Svým charakterem záměr novostavby skladu
zapadá do okolní zástavby tvořené převážně průmyslovými objekty. Rovněž dopravní
napojení je vyhovující v blízkosti plánované dálnice D1, na níž bude areál přímo napojen
dálničním přivaděčem a zároveň s možností využití železniční dopravy napojením na
železniční vlečku firmy Precheza.
Realizace stavebního záměru přinese zároveň mírné rozšíření pracovních nabídek, zejména
pro skladníky, řidiče, administrativní pracovníky a vedoucí funkce.
Dle vyjádření stavebního úřadu Přerov je investiční záměr není v rozporu s platnou územně
plánovací dokumentací města Přerov (viz příloha 6).
Stavební záměr je navržen pouze v jedné variantě, která sestává ze dvou etap v závislosti na
plánované realizaci dálnice D1.

B.1.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Připravovaný stavební záměr „Přerov – novostavba skladu“ zahrnuje výstavbu skladového
objektu na jižním okraji inntravilánu města Přerov. Skladové centrum bude představovat
šestilodní skladovací hala s technologií na příčné a podélné dělení plechů, administrativní
budova, odstavná plocha pro projíždějící nákladní dopravu a parkoviště pro osobní dopravu a
provizorní silniční napojení na komunikaci II/438.
1. Architektonické řešení
Objekty skladového centra budou halového typu. Je uvažována šestilodní ocelová konstrukce
s příhradovými nosnými prvky (sloupy a vazníky).
Obvodový plášť tvořený sendvičovými PUR panely bude doplněný ve spodní části
železobetonovým soklovým panelem (z důvodu mechanické odolnosti). Střecha sedlová bude
se sklonem 10 %, střešní plášť pak zateplený (pro zamezení kondenzace), ze sendvičových
PUR panelů. Prosvětlení bude formou pevných hřebenových střešních světlíků. Objekt
nebude vytápěn.
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Založení objektu se předpokládá hlubinné na pilotách. Podlahová deska bude provedena jako
železobetonová, strojně hlazená, armovaná při horním a spodním okraji sítí a rozptýlenou
výztuží o předpokládané tloušťce cca 300 mm, pod technologií bude tloušťka stanovena s
ohledem na zatížení. Vzhledem k tomu, že je staveniště skladu součástí záplavového území
řeky Bečvy je navržena úroveň podlah na kótě 0,000 = 208,200 m n.m. (Vypočtená úroveň
povodně po realizaci navrhované stavby je vypočtena na kótě Q100 = 208,018 m n.m.)
Předpoklad objektové skladby záměru je následující:
Stavební objekty:
•

SO 00 – Příprava staveniště/území

•

SO 01.1. ~ SO 01.6. - Hala
PS 01.1. – Linka na příčné dělení teplých plechů
PS 01.2. – Linka na podélné dělení studených plechů
PS 01.3. – Linka na příčné dělení studených plechů

•

SO 02 - Administrativní budova

•

SO 03. - Komunikace a zpevněné plochy
PS 03 – Vážení kamionů + příslušenství

•

SO 04 – Provizorní komunikace

•

SO 05.1. - Vlečka (areálová trasa)

•

SO 05.2. - Napojení na vlečku Precheza

•

SO 06 – Likvidace dešťových vod/dešťová kanalizace

•

SO 07 – Likvidace splaškových vod

•

SO 08 – Zdroj užitkové vody

•

SO 09 - Transformovna
PS 09 – Vybavení trafostanice

•

SO 10 – Přípojka NN, venkovní rozvody elektro a slaboproudu

•

SO 11 – Zásobování plynem
PS 11.1 – Zásobníky plynu – stavební část
PS 11.2 – Plynovodní přípojka
PS 11.3 – Zásobování plynem – technologická část

•

SO 13 – Sadovnické a terénní úpravy

•

SO 14 – Oplocení a reklamní plochy
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Areál bude zásobován elektrickou energií z vlastní trafostanice, k zásobování užitkovou vodou
bude na pozemku zbudována kopaná studna, splašková voda bude odváděna připojením na
městskou kanalizaci. Dešťová voda ze střech bude odváděna do dvou akumulačních a
vsakovacích objektů v severozápadním a jihozápadním rohu plánovaného areálu, z nichž
bude vsakovat přetlakem přes spouštěné studny do štěrkovito-písčité vrstvy. Dešťové vody
z komunikací budou zasakovat přímo do vod podzemních přes zasakovací rigoly uložené
podél těchto komunikací. Dešťové vody z odstavné plochy kamionů budou před zaústěním do
dešťové stokové sítě a do akumulačního a vsakovacího rybníka předčištěny v odlučovači
lehkých kapalin. Administrativní přístavba bude vytápěna ze zásobníku na kapalný propan.
2. Zásobování plynem, teplo
Vytápět se bude pouze administrativní objekt, skladové haly budou nevytápěny. K vytápění
administrativní budovy bude využito dvou závěsných kotlů (každý o výkonu max. 40 kW),
spalujících propan. V budoucnu se počítá s přivedením přípojky na zemní plyn do areálu,
současné řešení vytápění je tak pouze dočasné (vnitřní rozvody i spotřebiče však budou
využity).

3. Zásobování vodou
Potřeba vody bude zabezpečena vrtem v areálu, dle kvality vody bude využívána jako pitná, či
jen jako užitková. V tom případě bude pitná voda pro zaměstnance dovážena balená.
4. Kanalizace
Splašková voda bude odváděna tlakově, připojením na městskou kanalizaci. Dešťová voda ze
střech bude odváděna do dvou akumulačních a vsakovacích objektů v severozápadním a
jihozápadním rohu plánovaného areálu, z nichž bude vsakovat přetlakem přes spouštěné
studny do štěrkovito-písčité vrstvy. Dešťové vody z komunikací budou zasakovat přímo do vod
podzemních přes zasakovací rigoly uložené podél těchto komunikací. Dešťové vody
z parkoviště kamionů budou před zaústěním do dešťové stokové sítě a do akumulačního a
vsakovacího rybníka předčištěny v odlučovači lehkých kapalin.
5. Zásobování elektrickou energií
Areál bude zásobován elektrickou energií z vlastní trafostanice. Ta bude zděná a umístěna na
západní straně hal. V první etapě v ní bude osazen olejový transformátor v hermetickém
provedení - výkon 1600 kVA. Pro další etapu osazení linky podélného a příčného dělení
studených plechů, které budou osazeny až po vybudování dálnice (obchvat Přerova) a
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trvalého dopravního napojení, bude ponechaná prostorová rezerva pro další transformátor o
výkonu cca 1x1600 kVA.
Z trafostanice ze strany NN bude nataženo přívodní vedení do hlavního rozváděče NN areálu,
ze kterého budou samostatně napojeny další objekty: hala, administrativní přístavba, venkovní
osvětlení, technologie apod.
6. Parkování
V areálu bude realizováno 30 – 35 parkovacích míst pro osobní dopravu a možnost zastavení
pro cca 28 kamionů. Odstavná plocha pro kamiony bude umístěna v jižní části areálu při
vjezdu provizorní silnice.

Není počítáno s parkováním

a delším

stáním

kamionů,

předpokladem je, že budou víceméně plynule projíždět areálem a stavět budou pouze pro
nakládku či vykládku zboží a odevzdání dokladů v dispečinku v administrativní budově.
7. Dopravní napojení
Areál bude napojen provizorní komunikací o délce cca 600 m na silnici II/438 (ulice
Kojetínská), která bude po odstraněna po vybudování dálničního přivaděče na dálnici D1 a
napojení areálu společnosti NYPRO na dálniční síť. Záměr bude rovněž napojen na železniční
síť. Nově vybudovaná vnitroareálová vlečka bude napojena na vlečku Precheza, na níž bude
napojena přes severní uzel. Intenzity dopravy vedené do areálu byly provozovatelem vlečky
odsouhlaseny.

B.1.7. Předpokládaný termín zahájení realizace a jeho dokončení
Zahájení stavby: duben 2012
Dokončení stavby: do konce roku 2012

Etapizace výstavby je přímo závislá na vybudování dálničního obchvatu města Přerova a
zrealizování dálničního přivaděče k ulici Kojetínská.
V I. etapě je plánováno osazení linky příčného dělení teplých svitků – v prvním čtvrtletí 2013.
V II. etapě (po vybudování dálničního přivaděče) je možno areál dále rozšířit osazením linek
podélného a příčného dělení studených svitků – předpoklad rok 2020.
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B.1.8. Výčet dotčených územně správních celků
•

Kraj:

•

Obec: Přerov

•

Katastrální území: Přerov

Olomoucký

B.1.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst. 4 zákona 100/2001 Sb. a
správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat

V první fázi povolování posuzovaného záměru bude nutné zajistit některá individuální správní
rozhodnutí, mezi kterými (mimo závěru zjišťovacího řízení podle ustanovení §7 zák.č.
100/2001 Sb.) lze (po upřesnění) jmenovat zejména doklady, uvedené v tabulce č. 1.
Tab. 1: Potřeby rozhodnutí/stanovisek správních úřadů

Název aktu
Územní rozhodnutí, event.
územní souhlas
Souhlas k odnětí půdy ze
zemědělského půdního fondu
Souhlas ke stavbám
v záplavovém území
V případě potřeby schválení

Ustanovení, právní předpis

Správní úřad

§§92, 96 zák.č.183/2006 Sb.

Obecný stavební úřad
Orgán ochrany

§ 9, zák. č. 334/1992 Sb.

fondu
§ 17 zák. č. 254/2001 Sb.
§39 zák.č. 254/2001 Sb.

havarijního plánu
V případě potřeby (v období

zemědělského půdního

Vodoprávní úřad

Vodoprávní úřad

§16 zák.č. 185/2001 Sb.

Krajský úřad

§8 zák.č. 114/1992 Sb.

Orgán ochrany přírody

výstavby) povolení k nakládání
s nebezpečnými odpady
V případě potřeby povolení ke
kácení dřevin

(Obecní úřad)

Stavební povolení

§115 zák.č. 183/2006 Sb.

Obecný stavební úřad

Podle potřeby další

podle speciálních předpisů

Speciální stavební úřady

rozhodnutí/vyjádření

(zák.č. 254/2001 Sb., zák.č.

(vodoprávní úřad, silniční

13/1997 Sb., zák.č.86/2002

správní úřad) a další

Sb.)

orgány
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B.2. Údaje o vstupech
B.2.1. Zábor půdy
Pozemky určené ke stavbě se nacházejí na jižním okraji města Přerova v blízkosti vlakového
překladiště. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č.: 5869/1, 5862/6, 5869/7, 5875/13,
5875/26, 5875/48, 5875/55, 5926/1, 5926/2, 5926/3, 5990/43, 5950/1, 5875/51, 5875/27,
5875/28, 5869/6, 5869/4, 5869/3, 5869/5, 5875/47 v k.ú. Přerov.

Dle Katastru nemovitostí se jedná především o pozemky zahrnující ornou půdu (viz tab. 2),
která je chráněna jako zemědělský půdní fond (ZPF). U těchto pozemků bude třeba jejich
trvalé vynětí ze zemědělského půdního fondu. Všechny uvedené pozemky spadají do třídy
BPEJ (bonitačně půdně ekologická jednotka) s kódem 35800.

BPEJ 35800 je zahrnuta do II. třídy ochrany zemědělské půdy, kde jsou situovány zemědělské
půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční
schopnost. Ve vztahu k ochraně ZPF jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně
odnímatelné a s ohledem na územní plánování jen podmíněně zastavitelné. V tomto případě
jsou však již dotčené pozemky vymezeny územním plánem jako plocha pro budoucí plochy
terminálu kombinované dopravy a logistického centra.

Realizace záměru si nevyžádá dočasné či trvalé vynětí půd ze PUPFL (pozemky určené k
plnění funkcí lesa).
Tab. 2: Pozemky zemědělského půdního fondu, na kterých bude realizován stavební záměr
(ZPF – zemědělský půdní fond, BPEJ – bonitačně půdně ekologická jednotka)

parcelní číslo

druh pozemku

způsob ochrany

BPEJ

vlastník

5869/1
5875/26
5875/48
5875/55
5926/1
5926/2

orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
zahrada

ZPF
ZPF
ZPF
ZPF
ZPF
ZPF

35800
35800
35800
35800
35800
35800

5990/43

orná půda

ZPF

35800

5950/1
5875/51

zahrada
orná půda

ZPF
ZPF

35800
35800

NYPRO hutní prodej, a.s.
NYPRO hutní prodej, a.s.
NYPRO hutní prodej, a.s.
NYPRO hutní prodej, a.s.
NYPRO hutní prodej, a.s.
NYPRO hutní prodej, a.s.
Oškera Karel, Bystřice
p.Hostýnem
Statutární město Přerov
Statutární město Přerov
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parcelní číslo

druh pozemku

způsob ochrany

BPEJ

vlastník

5875/27
5875/28
5869/4
5869/3
5875/47

orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda

ZPF
ZPF
ZPF
ZPF
ZPF

35800
35800
35800
35800
35800

ČR
ČR
ČR
ČR
ČR
Zdroj: Katastr nemovitostí

Chráněná území
Zájmová lokalita se nachází mimo chráněná území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny v platném znění. Území neleží v chráněném ložiskovém území, na
území výhradního ložiska ani v dobývacím prostoru.
Ochranná pásma
Během realizace záměru mohou být dotčena ochranná pásma inženýrských sítí. Souhrnně
platí, že ochranná a bezpečnostní pásma inženýrských sítí a komunikací jsou dána
příslušnými normami a obecně technickými požadavky na výstavbu a budou výstavbou
respektována. Ochranné pásmo elektrických vedení pro zemní kabelové vedení NN činí
1 m od krajního kabelu na každou stranu. Ochranné pásmo plynovodů dle zákona
č. 458/2000 Sb., § 68, u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž
se rozvádí plyn v zastavěném území obce, činí ochranné pásmo 1 m na obě strany od
půdorysu. Ochranná pásma kanalizační stoky jsou vymezena zákonem č. 274/2001,
o vodovodech a kanalizacích, vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na
každou stranu. Do průměru 500 mm včetně jsou 1,5 m, nad průměr 500 mm jsou 2,5 m.

Veškeré zásahy do ochranných pásem budou v dalších fázích zpracování projektové
dokumentace konzultovány s vlastníky a provozovateli sítí a staveb.
Lokalita nezasahuje do ochranných pásem vodních zdrojů.

B.2.2. Odběr a spotřeba vody
Odběr vody lze předpokládat jak ve fázi výstavby (vlastní stavba, zkrápění staveniště apod.),
tak v období provozu. Odběr vody v průběhu stavby bude záviset na momentální potřebě
zařízení staveniště. Pitná voda pro potřeby stavebníků bude zajišťována obvyklým způsobem
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(předpoklad dovozu vody balené). Technologická voda, jako součást stavebních směsí bude
zajišťována v rámci zabezpečení dodávky stavebních prací.

Potřeba užitkové vody bude zabezpečena kopanou studnou v areálu.. Pitná voda pro
zaměstnance bude dovážena balená.

B.2.3. Energetické zdroje
Nároky na tepelnou energii
K vytápění administrativní budovy bude využito dvou závěsných kotlů (každý o výkonu max.
40 kW), spalujících propan. V budoucnu se počítá s přivedením přípojky na zemní plyn do
areálu, současné řešení vytápění je tak pouze dočasné.
Maximální hodinová spotřeba propan-butanu bude cca 4-7 m3, vše v závislosti na ročním
období. Orientační roční potřeba plynu pro vytápění 5500 m3/rok.

Nároky na elektrickou energii
Elektrickou energií budou linky ve skladovém centru zásobovány z vlastní zděné
transformovny, ve které bude osazen v první etapě olejový transformátor v hermetickém
provedení - výkon 1600 kVA. Pro další etapu osazení linky podélného a příčného dělení
studených plechů, které budou osazeny až po vybudování dálnice (obchvat Přerova) a
trvalého dopravního napojení, bude ponechaná prostorová rezerva pro další transformátor o
výkonu cca 1x1600 kVA.
Z trafostanice ze strany NN bude nataženo přívodní vedení do hlavního rozváděče NN areálu,
ze kterého budou samostatně napojeny další objekty: hala, administrativní přístavba, venkovní
osvětlení, technologie apod.

B.2.4. Surovinové zdroje
Suroviny použité pro výstavbu budou voleny z běžně dostupných stavebních materiálů. Lze
předpokládat, že během výstavby vzniknou nároky na vstupní suroviny, jako je štěrkopísek,
kamenivo, cement, beton, ocelový skelet, apod. Obvodový plášť hal bude tvořen sendvičovými
PUR panely, ve spodní části doplněné železobetonovým soklovým panelem, podlahová
plocha bude železobetonová. Střecha bude rovněž ze sendvičových PUR panelů.
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Administrativní budova bude provedena ze stejných materiálů, doplněna o jednu interiérovou
předstěnu ze sádrokartonu.
Komunikace budou navrženy s asfaltovým krytem, parkoviště a odstavná stání budou ze
zámkové dlažby.
Jednoznačné stanovení množství surovin či jejich dodavatele však v této fázi nelze provést.
Všechny používané materiály budou splňovat požadavky na zdravotní nezávadnost.

B.2.5. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Doprava v období výstavby
Posuzovaný záměr bude klást zvýšené nároky na dopravní infrastrukturu v době vlastní
výstavby (doprava materiálu na staveniště). Nárůst dopravy na přilehlých komunikacích, který
bude způsoben dovozem a odvozem materiálu pro výstavbu objektů a ze stavby, bude časově
omezen pouze na dobu výstavby. Předpokládá se nasazení běžných stavebních mechanizmů
- bagry, scrapery, nakladače, nákladní auta, hutnící mechanizmy, finišery a válce, autojeřáby,
autodomíchávače a čerpadla na beton.
Doprava v období provozu
Doprava spojená s provozem skladovacího centra se skládá z návozu materiálu a jeho
rozvážení zákazníkům. Zásobování centra bude prováděno převážně železniční dopravou,
kdy dojde k severnímu napojení na vlečku Precheza. Tato vlečka nebude záměrem zasažena
a napojení na ni je již s provozovatelem dohodnuto. Provizorní příjezdovou komunikací bude
areál napojen na komunikaci II/436 (ul. Kojetínská), odkud bude doprava v první etapě
provozu skladu probíhat směrem přes Přerov na Ostravu. V druhé etapě, tedy po vybudování
úseku dálnice D1 kolem Přerova a napojení areálu přivaděčem na tuto dálnici, bude provizorní
komunikace zrušena a doprava bude vedena přímo na dálniční obchvat Přerova.
Dopravní přírůstek vyvolaný realizací stavebního záměru v I. etapě bude následující
(pojezdy):
50 os. automobilů/den
42 nákladních automobilů/den
2 vlakové soupravy/den
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Dopravní přírůstek vyvolaný realizací stavebního záměru ve II. etapě bude následující
(pojezdy):
50 os. automobilů/den
56 nákladních automobilů/den
4 vlakové soupravy/den
Ostatní infrastruktura
Navrhovaný objekt novostavby skladu bude zčásti napojen na stávající inženýrské sítě vedené
v okolí záměru – elektrická energie, kanalizace.
Zásobování teplem bude prováděno v rámci I. etapy z vlastních zdrojů (kotle na propan-butan
pro administrativní budovu). Počítá se však s budoucím napojením areálu na přívod zemního
plynu.
K zásobování užitkovou vodou bude na pozemku zbudována kopaná studna, odvádění
dešťových vod bude provedeno pomocí dvou akumulačních a vsakovacích nádrží v areálu.

B.3. Údaje o výstupech
B.3.1. Emise
Ke zjištění příspěvku realizace stavebního záměru k aktuální imisní situaci byla vypracována
firmou Ecological Consulting a.s. rozptylová studie (Peterková, 2011), která je zařazena jako
příloha číslo 5 tohoto oznámení. Rozptylová studie je zpracována pro dvě etapy, první pro rok
2013 – tedy období po realizaci stavebního záměru – a druhá pro rok 2020 – období, kdy
teoreticky předpokládáme vybudování napojení na dálnici D1. Vyhodnocuje příspěvek
vyvolaný realizací stavebního záměru spojený s navýšením intenzity dopravy (nové liniové
zdroje), s pojezdy na parkovištích a s novými bodovými zdroji (vytápění administrativní
budovy).
Etapa výstavby
Pro etapu výstavby nebyla rozptylová studie samostatně modelována. Lze konstatovat, že
během etapy výstavby dojde k navýšení koncentrace zejména tuhých znečišťujících látek na
samotném staveništi i na příjezdových komunikacích. Tento negativní vliv bude však plně
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reverzibilní a omezený pouze na etapu výstavby. Negativní vlivy týkající se zejména prašnosti
lze účinně eliminovat dodavatelskou kázní a dodržením následujících opatření:
•

Areál staveniště a příjezdové komunikace je třeba pravidelně zkrápět, aby bylo
zamezeno zvýšené prašnosti. Příjezdové komunikace je nutné pravidelně uklízet.

•

Vozidla přepravující sypké materiály musí být zaplachtována.

•

Vozidla přepravující stavební materiál je nutné pravidelně čistit, aby nedocházelo ke
znečišťování veřejných komunikací. Případné znečištění veřejných komunikací musí
být ihned odstraněno.

•

Při terénních pracích je třeba, aby veškerý používaný materiál byl vlhký.

•

Místa nakládky materiálu na přepravní vozidla by měla být buď zpevněná nebo
pravidelně zkrápěna a uklízena tak, aby nedocházelo vlivem pojezdů k víření
prachových částic.

Vzhledem k výše uvedenému a při dodržení výše uvedených opatření lze konstatovat, že
dočasné zhoršení emisní situace v lokalitě bude akceptovatelné.
Etapa provozu
Pro etapu provozu byla samostatně modelována rozptylová studie (Peterková, 2011), která
vyhodnocuje vliv realizace stavebního záměru, se kterým je spojeno navýšení intenzity
dopravy na okolních komunikacích, pohyb vozidel na parkovištích v objektu a provoz
některých nových bodových zdrojů znečištění ovzduší (vytápění objektu).
a) Bodové zdroje znečišťování ovzduší
Mezi bodové zdroje uvažované v rozptylové studii patří výduch z vytápění objektu
administrativní budovy. V administrativní budovy budou instalovány dva závěsné kotle, každý
o výkonu max. 40 kW, spalující propan. V lokalitě není v současné době přivedena přípojka na
zemní plyn, v budoucnosti se se zavedením přípojky počítá, využití propanu jako paliva tak
bude dočasné. Podrobnosti o bodovém zdroji jsou uvedeny v rozptylové studii (příloha 5).
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b) Plošné zdroje znečišťování ovzduší
Jako plošný zdroj byla uvažována plocha parkoviště pro osobní automobily s kapacitou 35
parkovacích míst, které bude vybudováno na jihozápadní straně areálu. Parkoviště bude
odkryté a tudíž přirozeně větrané. Podrobněji viz rozptylová studie (příloha 5).
c) Liniové zdroje znečišťování ovzduší
Mezi liniové zdroje byla zařazena příjezdová komunikace – ulice Kojetínská a nově plánovaná
příjezdová komunikace spojující ulici Kojetínskou a plánovaný areál. Dále byly do modelu
zařazeny jednotlivé komunikace v areálu, kde bude probíhat pohyb jak nákladních, tak
osobních vozidel. V úvahu byla brána rovněž vlečka, po které bude probíhat návoz materiálu
pomocí vlakových souprav.
Rozptylová studie byla zpracována pro dvě etapy stavebního záměru. V první etapě bude
doprava probíhat po ulici Kojetínské směrem přes Přerov dál na Ostravu. Ve druhé etapě, kdy
se počítá s již dostavěným úsekem dálnice D1, který bude tvořit jihozápadní obchvat Přerova,
bude veškerá doprava směřována na dálnici, kde bude vybudován sjezd přímo z dálnice.
Podrobné vstupní informace (včetně uvažovaných intenzit dopravy na příjezdových
komunikacích) jsou uvedeny v příloze 5 (rozptylová studie).
V rámci rozptylové studie byly vytipovány dva výpočtové body v místě nejbližší obytné
zástavby. Jedná se o dva referenční body – objekty k bydlení na pozemku parc. č. 258,
č. p. 248/82, v k. ú. Lověšice u Přerova a rodinný dům na pozemku parc. č. 29, č. p. 888/48,
v k. ú. Přerov.
Základní závěry rozptylové studie
V následujících odstavcích jsou zahrnuty vypočtené příspěvky k imisní koncentraci po realizaci
stavebního záměru a předpokládané imisní pozadí.

Odhad stavu imisního pozadí pro rok 2020 byl stanoven následovně:
PM10 (průměrná denní koncentrace): < 55 µg.m-3 (mírně klesající tendence)
PM10 (průměrná roční koncentrace): < 40 µg.m-3 (mírně klesající tendence)
PM2,5 (průměrná roční koncentrace): < 27 µg.m-3
NO2 (průměrná hodinová koncentrace): < 90 µg.m-3 (stagnující tendence)

23
Ecological Consulting a.s.
www.ecological.cz

„Přerov – novostavba skladu“
Oznámení dle přílohy 3 zákona č. 100/2001 Sb.

NO2 (průměrná roční koncentrace): < 30 µg.m-3 (mírně klesající nebo stagnující)
benzen (průměrná roční koncentrace): < 2 µg.m-3
benzo(a)pyren (průměrná roční koncentrace): < 2 ng.m-3
Tab. 3: Výsledky výpočtu imisní situace (přírůstky) v modelu Symos ´97 pro konkrétní výpočtové body
v místě nejbližší obytné zástavby ve výšce 1,5 m v etapě I.

koncentrace [µg.m-3]

bod č. 1 – rodinný
dům, parc. č. 261/1
bod č. 2 – rodinný
dům, parc. č. 6031/2

PM10

PM10

PM2,5

NO2

NO2

benzen

benzo(a)pyren

(rok)

(den)

(rok)

(rok)

(hod.)

(rok)

(rok)

0,0045

0,047

0,0036

0,0123

0,178

0,0003

0,0000000399

0,0139

0,059

0,011

0,0234

0,204

0,0011

0,0000000101

Tab. 4: Výsledky výpočtu imisní situace (přírůstky) v modelu Symos ´97 pro konkrétní výpočtové body
v místě nejbližší obytné zástavby ve výšce 1,5 m v etapě II.

koncentrace [µg.m-3]

bod č. 1 – rodinný
dům, parc. č. 261/1
bod č. 2 – rodinný
dům, parc. č. 6031/2

PM10

PM10

PM2,5

NO2

NO2

benzen

benzo(a)pyren

(rok)

(den)

(rok)

(rok)

(hod.)

(rok)

(rok)

0,005

0,055

0,004

0,013

0,168

0,0003

0,000000078

0,003

0,052

0,002

0,006

0,171

0,0002

0,000000004

V rozptylové studii (viz příloha č.5) je dále provedeno srovnání vypočtených hodnot imisního
příspěvku v místě nejbližších objektů s přepokládaným imisním pozadím v I. a II. etapě,
z něhož vyplývá, že imisní příspěvek uvažovaného stavebního záměru ke stávající pozaďové
koncentraci jednotlivých škodlivin ve městě Přerově bude velice nízký (max. 0,1 % imisního
limitu i imisního pozadí), což se na pozaďové imisní koncentraci prakticky neprojeví, a to
v I. i II. etapě provozu záměru.
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B.3.2. Odpadní vody
Splašková voda bude vznikat pouze v malém množství z administrativní budovy, bude
odváděna připojením na městskou kanalizaci.

Dešťová voda ze střech bude odváděna do dvou akumulačních a vsakovacích objektů
v severozápadním a jihozápadním rohu plánovaného areálu, z nichž bude vsakovat přetlakem
(mezi hladinou vody v rybníku a ustálenou hladinou spodní vody) přes spouštěné studny do
štěrkovito-písčité vrstvy. Dešťové vody z komunikací budou zasakovat přímo do vod
podzemních přes zasakovací rigoly uložené podél těchto komunikací. Dešťové vody
z odstavné plochy kamionů, u nichž nelze vyloučit kontaminaci ropnými látkami, budou před
zaústěním do dešťové stokové sítě a do akumulačního a vsakovacího rybníka předčištěny
v odlučovači lehkých kapalin.
Toto řešení nakládání s dešťovými vodami zasakováním bylo zvoleno jako jediné možné
vzhledem ke vzdálenosti recipientů a vzhledem ke kapacitě možného zaústění do městské
stokové sítě.

Dva akumulační a vsakovací objekty jsou navrhovány půdorysného rozměru cca 12 x 24 m
a hloubce 1,6 m v severozápadním a jihozápadním rohu plánovaného areálu. Svahy jsou
navrženy ve spadu 1:1.2 a i vodorovné dno bude ohumusováno a oseto. Svahy do výše
cca 1 m budou zpevněny zatravňovacími tvárnicemi. Ze dna každého zasakovacího objektu
bude spuštěno šest studni z betonových skruží Ø 1 m do hloubky 5,5 m zasahující do
štěrkopískové vrstvy s koeficientem filtrace kf = n x 10-3. Z bezpečnostních důvodů budou
studny zakryty ocelovými vtokovými mřížemi Ø 1 m. Ke každé bude zajištěn přistup po
schodišti o šiřce1,5 m.
Odlučovač lehkých kapalin je navrhován do zelené plochy u odstavné plochy kamionů. Je
navrhován jako dvě válcové podzemní nádrže v kombinaci skelet plast a železobetonová
výplň. V první nádrži Ø 3 m bude instalován gravitačně koalescenční odlučovač s usazovacím
prostorem pro střední množství kalu ( 2,0 m3), v druhé Ø 2,25 m bude sorpční filtr, kterým se
dosáhne zvýšení čistícího efektu až na 0,2 mg/l NEL. Odtok z OLK DN 300mm bude zaústěn
do šachty dešťové kanalizace před nejjižnější skladovou halou. Do téže šachty bude zaústěn i
bezpečnostní přepad, kterým budou odváděny dešťové vody z odstavné plochy kamionů v
množství přesahujícím 30 I/s.
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B.3.3. Odpady
Při realizaci stavby, jejím provozu a případném odstranění budou vznikat odpady různých
skupin a druhů. Bude se jednat jak o odpady kategorie „ostatní“ (O) tak o odpady kategorie
„nebezpečný“ odpad (N). Původce odpadů bude postupovat při veškerém nakládání s těmito
odpady (tzn. jejich soustřeďování, shromažďování, skladování, přepravě a dopravě, využívání,
úpravě, odstraňování atd.) dle příslušných platných legislativních opatření. Nakládání
s odpady se v České republice řídí ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých zákonů (zákon o odpadech), ve znění pozdějších předpisů, který nabyl
účinnosti dne 1.1.2002. Zákon upravuje nakládání s odpady po celou dobu životního cyklu
odpadu, tedy od jeho vzniku až po jeho využití či odstranění.

S legislativou odpadového hospodářství úzce souvisí legislativní předpisy platné v oblasti
nakládání s obaly, které jsou stanoveny zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně
některých zákonů (zákon o obalech) a prováděcími předpisy k tomuto zákonu. Na nakládání
s nebezpečnými

odpady

se

pak

přiměřeně

vztahuje

i

zákon

č.

356/2003

Sb.,

o chemických látkách a chemických přípravcích.

Odpady vznikající při výstavbě záměru
Při realizaci staveb záměru budou odpady shromažďovány dle druhů ve vhodných nádobách
ve vymezených prostorech objektu, kam bude umožněn samostatný příjezd. Odpadový
materiál kategorie N (bude-li vznikat) bude shromažďován odděleně do zvlášť k tomu
určených nádob z nepropustných materiálů, chráněných proto dešti ve smyslu vyhlášky
MŽP č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady. Vhodný odpad, jako je papír, sklo a
železo bude odvážen do sběrných surovin. Likvidaci a manipulaci odpadů zajistí provozovatel
u odborných firem smluvně před uvedením stavby do provozu.
Tab. 5: Přehled předpokládaných odpadů vznikajících při výstavbě stavebního záměru (O =
ostatní odpad, N = nebezpečný odpad)
Katalogové
číslo
12 01 01
12 01 13
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 04

Popis
Piliny a třísky železných kovů
Odpady ze svařování
Beton
Cihly
tašky a keramické výrobky
stavební materiály na bázi sádry
neuvedené pod číslem 17 08 01

Kategorie
odpadu
O
O
O
O
O
O
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Katalogové
číslo
17 01 99
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 03 02
17 04 02
17 04 05
17 04 11
17 05 04
17 06 04
20 01 11
20 02 03

Popis
odpad výše neuvedený
Dřevo
Sklo
Plasty
asfaltové směsi neuvedené pod
číslem 17 03 01
Hliník
železo a ocel
kabely neuvedené pod číslem 17 04
10
zemina a kamení uvedené pod
číslem 17 05 03
izolační materiály neuvedené pod
čísly 17 06 01 a 17 06 03
textilní materiál
jiný biologicky nerozložitelný odpad

Kategorie
odpadu
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Dodavatel stavby bude během stavebních prací zajišťovat kontrolu nakládání s odpady
a údržbu stavebních strojů. Pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné
kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejneru).

Při možném znečištění malých nepropustných ploch je možné provést jejich dekontaminaci
apexem. Pod stacionárními stavebními mechanismy bude umístěna olejová vana na
zachycení unikajících olejů.

Stavební suť bude v maximální možné míře recyklována pro další využití. Vytěžené
přebytečné zeminy a sutě ze stavby bez nebezpečných látek budou ukládány na skládky nebo
využity na násypy jiných staveb, rekultivace nebo jiné úpravy dle dispozic nebo se souhlasem
kompetentních orgánů.

Při kolaudačním řízení předloží dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace odpadů.

Odpady vznikající při provozu záměru
Odpady budou vznikat při následujících pracích, resp. činnostech: údržba a opravy objektů,
údržba komunikací a ploch zeleně. Dále půjde o odpady z provozu skladového areálu
a administrativní části.
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Pro nakládání s odpady vznikajícími při provozu areálu platí stejné podmínky jako při etapě
výstavby. Odstranění nebo využití odpadů bude řešeno předáním odpadů oprávněné osobě
(na základě smluvního vztahu).

Nakládání s nebezpečnými odpady
Za nakládání s odpady po zahájení provozu odpovídá jejich původce, tedy provozovatel.
Všechny odpady budou předávány organizacím oprávněným k jejich likvidaci.

Odpady vznikající při likvidaci záměru
Při případném odstranění posuzovaného areálu budou vznikat druhy odpadů obdobné jako při
fázi výstavby, jen jejich množství bude odlišné.

B.3.4. Hlukové poměry
Povolené hodnoty ekvivalentní hladiny hluku vycházejí ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.

Pro zjištění hlukových poměrů v rámci etapy provozu skladového centra byla zpracována
firmou Ecological Consulting a.s. hluková studie (viz příloha 4). Hygienické limity hluku
v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru jsou stanoveny
nařízením vlády č. 148/2006 Sb. Podle ustanovení nařízení vlády č. 148/2006 Sb. je nejvyšší
přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A v chráněném venkovní prostoru
a chráněném venkovním prostoru obytných staveb stanovená součtem základní hladiny hluku
LAz = 50 dB
a příslušných korekcí
K1 = + 10 dB

/ chráněné venkovní prostory staveb v okolí hlavních komunikací

a v ochranném pásmu drah (OPD), kde hluk z dopravy je převažující/
K2 = + 5 dB / chráněné venkovní prostory staveb ovlivněné hlukem z pozemní dopravy
po veřejných komunikacích/
K3 = - 10 dB / pro noční dobu: 6 00 - 2200 /
pro hluk z dopravy na komunikacích s korekcí pro starou hlukovou zátěž
pro den od 6 00 - 2200 hod
LAeq,T = L Aeq,T + K4
= 70 dB
pro noc od 2200 - 6 00 hod
LAeq,T = L Aeq,T + K4 + K5 = 60 dB

28
Ecological Consulting a.s.
www.ecological.cz

„Přerov – novostavba skladu“
Oznámení dle přílohy 3 zákona č. 100/2001 Sb.

pro hluk z dopravy na hlavních komunikacích
pro den od 6 00 - 2200 hod
LAeq,T = L Aeq,T + K1
= 60 dB
pro noc od 2200 - 6 00 hod
LAeq,T = L Aeq,T + K1 + K3 = 50 dB
pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích
pro den od 6 00 - 2200 hod
LAeq,T = L Aeq,T + K2
= 55 dB
pro noc od 2200 - 6 00 hod
LAeq,T = L Aeq,T + K2 + K3 = 45 dB
pro hluk z dopravy na neveřejných komunikacích a ze stacionárních zdrojů hluku
pro den od 6 00 - 2200 hod
LAeq,T = 50 dB
pro noc od 2200 - 6 00 hod
LAeq,T = L Aeq,T + K3 = 40 dB
Pro výpočty hlukové studie byly použity dva výpočtové body umístěné 2 m před fasádou
obytné fasády a to bod č. 1 – Přerov, Kojetínská č. p. 888/48 a bod č. 2 - Lověšice, Mírová č.
p. 254/86.
Tab. 6: Vypočtené hlukové příspěvky stávajícího provozu na komunikacích pro r. 2013 a 2020

Nulová varianta

Bod

Okolní veřejné komunikace
(2013)

Podlaží

Den

Noc

Den

Noc

LAeq,16h

LAeq,8h

LAeq,16h

LAeq,8h

65,8
65,5
36,2

58,5
58,2
32,3

66,1
65,8
36,5

58,8
58,5
32,5

1. NP
2. NP
1. NP

B1
B2

Okolní veřejné komunikace
(2020)

Tab. 7: Vypočtené hodnoty ve výpočtových bodech pro I. etapu

I. ETAPA (2013)

Den

Noc

Den

Noc

Den

Noc

Den

Noc

Den

Noc

Areál +
parkoviště +
stacio.
Den Noc

LAeq,16h

LAeq,8h

LAeq,16h

LAeq,8h

LAeq,8h

LAeq,1h

LAeq,8h

LAeq,1h

LAeq,8h

LAeq,1h

LAeq,8h

LAeq,1h

1. NP

66,0

58,8

< 25,0

-

< 25,0 < 25,0 < 25,0 < 25,0

< 25,0

-

< 25,0

< 25,0

2. NP

65,7

58,5

< 25,0

-

< 25,0 < 25,0 < 25,0 < 25,0

< 25,0

-

< 25,0

< 25,0

1. NP

35,4

31,5

42,5

-

28,2

-

33,9

29,6

Podlaží

Komunikace
vč. záměru

Železnice

Doprava v
areálu

26,6

25,7

Parkoviště

31,4

27,4

Stacionární
zdroje

29
Ecological Consulting a.s.
www.ecological.cz

„Přerov – novostavba skladu“
Oznámení dle přílohy 3 zákona č. 100/2001 Sb.

Tab. 8: Vypočtené hodnoty ve výpočtových bodech pro II. etapu

II. ETAPA (2020)

Den

Noc

Den

Noc

Den

Noc

Den

Noc

Den

Noc

Areál +
parkoviště
+ stacio.
Den Noc

LAeq,16h

LAeq,8h

LAeq,16h

LAeq,8h

LAeq,8h

LAeq,1h

LAeq,8h

LAeq,1h

LAeq,8h

LAeq,1h

LAeq,8h

1. NP

66,1

58,8

< 25,0

-

< 25,0 < 25,0 < 25,0 < 25,0 < 25,0

-

< 25,0 < 25,0

2. NP

65,8

58,5

< 25,0

-

< 25,0 < 25,0 < 25,0 < 25,0 < 25,0

-

< 25,0 < 25,0

1. NP

35,9

32,0

45,5

-

Bod Podlaží

B1
B2

Komunikace
vč. záměru

Železnice

Doprava v
areálu

Parkoviště

Stacionární
zdroje

28,0

25,7

31,9

27,4

28,2

-

34,5

LAeq,1h

29,6

Z výpočtů a posouzení hlukové studie vyplývá, že výstavbou skladové haly dojde k mírnému
navýšení hlučnosti na ulici Kojetínská. Toto navýšení bude trvat do výstavby dálnice D1 kolem
Přerova, kdy by se měla doprava přesunout na tuto dálnici. Hluk z ostatních zdrojů bude
setrvalý a nebude nadlimitně ovlivňovat žádný z okolních obytných objektů. Jedná se o
průmyslovou lokalitu a většina obytných objektů je situována poměrně daleko od plánované
skladové haly. Noční provoz v areálu neprobíhá a jediným zdrojem hluku v noční době je
příjezd/odjezd zaměstnanců, který však bude výrazně podlimitní. Hygienický limit z provozu
areálu nebude ve výhledovém stavu překročen v žádném venkovním chráněném prostoru
staveb.
Podrobnější vyhodnocení viz Hluková studie, příloha č. 4 tohoto oznámení.

B.3.5. Doplňující údaje
V navrhovaném areálu nebudou provozovány žádné trvalé zdroje ionizujícího záření ve
smyslu zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizující záření
(atomový zákon). Výstavbou ani provozem areálu nebudou emitována radioaktivní nebo
elektromagnetické záření v úrovních, které by mohly mít zjistitelný negativní dopad uvnitř nebo
vně objektů. Rovněž v nových budovách nebudou používány materiály, které jsou zdrojem
radioaktivního záření.
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Fotodokumentace záměru:
Obr. 3: Pohled na jižní část dotčeného území

Obr. 4: Pohled z jihu na severní část řešené
lokality

Obr. 5: Bližší pohled na ostrůvkovitý porost v jižní
části budoucího areálu

Obr. 6: Navazující liniový porost v jižní
části

Obr. 7: Místo napojení provizorní komunikace
silnici II/436

Obr. 8: Pohled na středovou část území na
směrem k vlakovému seřadišti
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
PROSTŘEDÍ
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik
dotčeného území
C.1.1. Charakteristika území
Pozemky určené ke stavbě se nacházejí na jižním okraji města Přerova v blízkosti vlakového
překladiště. Stavba bude umístěna v katastrálním území Přerov na pozemcích parc. č.:
5869/1, 5862/6, 5869/7, 5875/13, 5875/26, 5875/48, 5875/55, 5926/1, 5926/2, 5926/3, 5869/1,
5926/1, 5926/2, 5875/26.

Nadmořská výška lokality je cca 200 m n. m. Pozemek určený k výstavbě má rovinatý reliéf a
v současnosti zde převažuje orná půda.

C.1.2 Klima
Dotčená lokalita leží podle Mapy klimatických oblastí Československa (QUITT 1971) v teplé
oblasti kategorie T2, pro kterou je charakteristické 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. Bližší charakteristiky teplé
oblasti T 2 udává následující tabulka.
Tab. 9: Charakteristiky klimatické oblasti T 2 (QUITT 1971)
Klimatická oblast

T2

Počet letních dnů

50 – 60

Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více

160 – 170

Počet mrazových dnů

100 – 110

Počet ledových dnů

30 – 40
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Průměrná teplota v lednu [°C]

-2 až -3

Průměrná teplota v červenci [°C]

18 – 19

Průměrná teplota v dubnu [°C]

8–9

Průměrná teplota v říjnu [°C]

7–9

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více

90 – 100

Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm]

350 – 400

Srážkový úhrn v zimním období [mm]

200 – 300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

40 – 50

Počet dnů zamračených

120 – 140

Počet dnů jasných

40 – 50

Lokalita leží podle údajů ČHMÚ z let 1961 – 1990 (www.chmi.cz) v oblasti s průměrnou roční
teplotou 8,1 – 9 oC a ročním úhrnem srážek 601 – 700 mm. V Přerově je průměrná roční
teplota 8,6 oC, v nejteplejším měsíci červenci 18,0 oC a v nejchladnějším lednu -2,4 oC
(ŠAFÁŘ et al. 2003).

C.1.3 Geologická stavba a hydrogeologické poměry
Zájmové území je součástí akumulačního terasového systému řeky Bečvy. Zájmové území
patří do rozsáhlé neogenní sníženiny karpatské čelní hlubiny vyplněné většinou šedými,
vápnitými, vysoce plastickými jíly, tuhé až hlouběji pevné konzistence. Podložní neogenní jíly
s vysokou plasticitou tuhé až pevné konzistence byly při inženýrsko-geologickém průzkumu
(Ing. Jaroslav Tylich, GTX, Inženýrská geologie a její aplikace, duben 2011) zastiženy
v hloubce okolo 7,0 – 7,5 m pod stávajícím terénem, tj. v úrovni nadmořských výšek cca
200,0 m n.m.
Zeminy neogenního podkladu jsou překryty kvartérními aluviálnimi náplavy řeky Bečvy tvořící
údolní nivu. Jedná se o spodní souvrství tvořené písčitými štěrky údolní terasy pleistocénního
stáří o průměrné mocnosti cca 3,0 – 4,0 m. Štěrková vrstva je středně ulehlá, až ulehlá a
v plné mocnosti zvodnělá. Svrchní souvrství v údolní nivě tvoří Bečvy tvoří holocenní náplavy
rázu jílovitě písčitých zemin. Mocnost tohoto holocenního pokryvu je v průměru cca 3,0 – 5,0
m včetně cca 0,3 m mocné humózní orniční půdy.
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Hydrogeologická charakteristika
Zájmové území se nachází v kvartéru řeky Bečvy v hydrogeologickém rajonu č.163 – fluviální
sedimenty v povodí Bečvy a je součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV)
Kvartér řeky Moravy. Rovněž se zájmová plocha nachází v povodňovém území řeky Bečvy.

Hydrogeologicky je zájmová oblast charakterizována podzemní vodou průlinového typu
vázanou na průlomově dosti propustné polohy aluviálních náplavů (štěrků) řeky Bečvy a jejich
písčitějších a jílovitých nadložních poloh.
Hladina podzemní vody je mírně napjatá a po naražení dostupuje mělko pod terén. Naražená
úroveň podzemní vody byla zastižena při provádění terénních prací březen, duben 2011 cca
1,5 – 2,1 m pod stávajícím terénem, tj. v úrovni nadmořských výšek cca 205,7 – 205,1 m n.m.
Ustálená úroveň podzemní vody při provádění sond se pohybovala 1,2 – 1,6 m pod stávajícím
terénem, tj. v úrovni nadm. výšek cca 205,7 – 206,2 m n.m.
Úroveň hladiny podzemní vody je závislá na množství atmosférických srážek spadlých
v daném období. Hladina podzemní vody bude během roku kolísat cca ± 0,5 m. Uvedené
hodnoty úrovní hladin podzemní vody naražené i ustálené (z března a dubna 2011) lze
vzhledem k předcházejícímu klimatickému období hodnotit jako střední až vyšší.
Směr proudění podzemní vody lze předpokládat generelně jihozápadním až jižním směrem, tj.
po toku a k toku řeky Bečvy.

C.1.4 Nerostné suroviny
Zájmová lokalita se nenachází v chráněném ložiskovém území či stanoveném dobývacím
prostoru.

Přibližně 1 km východně od záměru se nachází nebilancované ložisko nerostů Újezdec - Horní
Moštěnice (5079500) a nevýhradní ložisko nerostů Újezdec u Přerova (3132600) se zásobami
cihlářských surovin.

Žádné z nerostných ložisek nezasahuje do zájmového území záměru a nebude záměrem
ovlivněno.
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C.1.5 Geomorfologie
Zájmové území náleží podle DEMKA a kol. (1987) k provincii Západní Karpaty, soustavě
Vněkarpatské sníženiny, podsoustavě Západní vněkarpatské sníženiny, a leží na pomezí
celků Moravská brána (podcelek Bečevská brána) a Hornomoravský úval (podcelek
Středomoravská niva).

Bečevská brána představuje JZ část Moravské brány. Jedná se o plochou pahorkatinu se
střední výškou 270 m n.m. a středním sklonem 2º44´ na sedimentech badenu a pleistocénu.
Představuje významný tektonický prolom s velmi výraznými svahy v SV části a s plochým,
převážně k J a JZ ukloněným periglaciálním reliéfem s širokou nivou řeky Bečvy (DEMEK a
kol., 1987).

Středomoravská niva zabírá střední část Hornomoravského úvalu kolem řeky Moravy a
dolního úseku Bečvy. Tato akumulační rovina má rozlohu přibližně 415 km2, střední výšku
206,1 m n. m. a střední sklon 0º22´.

C.1.6 Hydrologické poměry
Zájmové území náleží do povodí Bečvy a Moravy a náleží k úmoří Černého moře. Nachází se
v povodí č. 4-12-02-099. Nejvýznamnějším vodním tokem v oblasti je řeka Bečva, protékající
zájmovým územím stavby. Bečva vzniká soutokem Vsetínské a Rožnovské Bečvy u
Valašského Meziříčí v nadmořské výšce 288 m a představuje levostranný přítok Moravy, do
které ústí u Troubek v Hornomoravském úvalu. V zájmovém území Bečva protéká přibližně ve
směru SV – JZ. Podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 470/2001 Sb. v aktuálním znění je
Bečva významným vodním tokem.

V okolí zájmové lokality se nachází několik menších přítoků Bečvy. Mezi nejvýznamnější patří
tok Strhanec, který protéká přes Lýsky, les Žebračka a severní část Přerova. Na části jeho
toku je vodní koryto z přírodního hlediska poměrně zachovalé a proto je součástí Evropsky
významné lokality Bečva – Žebračka.

Jižní částí lokality pak protéká Svodnice, která se vlévá do Malé Bečvy (ta se vlévá do
Moštěnky a Moštěnka se nad Kroměříží vlévá do Moravy).

35
Ecological Consulting a.s.
www.ecological.cz

„Přerov – novostavba skladu“
Oznámení dle přílohy 3 zákona č. 100/2001 Sb.

V souvislosti s hydrologickými poměry území je nutné zmínit také výskyt zdrojů minerálních
vod v Horních Moštěnicích (jihovýchodní okraj obce), jejichž ochrana musí být při realizaci
záměru respektována (bližší informace viz. kapitola B.II.1).
Záplavové území
Značná část území kolem řeky Bečvy s výjimkou většiny města Přerova byla vyhlášena jako
záplavové území (rozhodnutí Okresního národního výboru v Přerově z 22. 6. 1989 o stanovení
zátopových území).
Záměr „Přerov – novostavba skladu“ se nachází ve výše zmíněném záplavovém území a toto
je třeba při dalším projekčním řešení respektovat.

C.1.7. Půdy
Podle údajů ŠAFÁŘE et al. (2003) se na území zájmové lokality nachází 2 půdní typy, a to
fluvizemě glejové a šedozemě ze spraší.

Na základě charakteristiky půd v blízkém okolí plochy pro novostavbu skladu dle bonitovaných
půdně ekologických jednotek (BPEJ) se lokalita nachází v teplém, mírně vlhkém regionu a
převažují zde fluvizemě glejové na nivních uloženinách. Méně časté jsou zde jiné typy
fluvizemí a šedozemě modální včetně slabě oglejených a šedozemě luvické na spraších,
maloplošně se pak na lokalitě vyskytují i jiné půdní jednotky.

Půdy jsou zde hluboké (nad 60 cm), výjimečně středně hluboké (30 – 60cm), většinou
bezskeletovité nebo s příměsí s celkovým obsahem skeletu do 10 %. Obsah skeletu je
vyjádřen celkovým objemovým obsahem štěrku (pevných částic hornin od 4 do 30 mm) a
kamene (pevných částic hornin nad 30 mm).
Území v blízkém okolí záměru leží většinou na úplné rovině až rovině se sklonitostí do 30.
Expozice je všesměrná.

C.1.8. Zvláště chráněná území a přírodní parky, NATURA 2000
Zvláště chráněná území dle zákona č.114/1992 Sb. v platném znění, o ochraně přírody a
krajiny můžeme rozdělit na „velkoplošná“ a „maloplošná“. Do skupiny velkoplošných zvláště

36
Ecological Consulting a.s.
www.ecological.cz

„Přerov – novostavba skladu“
Oznámení dle přílohy 3 zákona č. 100/2001 Sb.

chráněných území jsou řazeny národní parky a chráněné krajinné oblasti. Zájmová lokalita
nezasahuje do žádného maloplošného ani velkoplošného zvláště chráněného území ani do
jeho ochranného pásma.
Nejbližším maloplošným zvláště chráněným územím je národní přírodní rezervace
Žebračka, chránící unikátní lesní komplex na severovýchodním okraji Přerova. Rezervace
byla vyhlášena v roce 1949 k ochraně zbylých lužních lesů a dubohabřin. Nachází se
v katastrálním území Přerov, má rozlohu cca 234 ha a místy se tu poměrně dobře zachovala
dřevinná skladba porostů. Vyskytují se tu také cenné mokřadní biotopy. Realizací záměru
nebude NPR nijak ovlivněna, neboť se nachází ve vzdálenosti min. 2,8 km severovýchodně od
záměru.

Zvláštním typem jsou území, která byla vybrána jako lokality soustavy chráněných území
NATURA 2000 podle legislativy ES, konkrétně podle směrnice č. 79/409/EEC o ochraně volně
žijících ptáků a směrnice č. 92/43/EEC o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů
a planě rostoucích rostlin. Jedná se o „evropsky významné lokality“ (EVL) a „ptačí oblasti“
(PO).

Mezi evropsky významné lokality je zařazena také lokalita CZ0714082 Bečva – Žebračka. Ta
zahrnuje území podél řeky Bečvy mezi Hranicemi a Lipníkem, vodní náhon Strhanec mezi
Osekem nad Bečvou a Přerovem a lesní celek Žebračka. Vyskytují se zde cenné přírodní
biotopy i významné druhy živočichů. Lokalita se však k záměru novostavby skladu přibližuje
nejvíce na vzdálenost cca 2 km, nebude tedy záměrem nikterak dotčena.

V zájmovém území neleží žádná ptačí oblast ani žádný přírodní park.

C.1.9. Území chráněná na základě mezinárodních úmluv
Dalším typem území jsou území vyhlášená v rámci realizace mezinárodních úmluv na ochranu
životního prostředí. Pro posuzování vlivů staveb na cenná území v České republice jsou
Evropskou komisí za ekologicky citlivé oblasti považovány mokřady mezinárodního významu
vyhlášené na základě Ramsarské úmluvy a území, která vyhovují požadavkům Bernské
konvence. Dále se do této kategorie zařazují i významná ptačí území (tj. lokality významné
z hlediska výskytu ptáků vytipované na základě daných světově platných kritérií – viz
internetové stránky BirdLife International).
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V zájmovém území se nenachází žádná lokalita chráněná na základě výše jmenovaných
mezinárodních úmluv.

C.I.10. Územní systém ekologické stability
ÚSES je vymezován na základě zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Můžeme
jej charakterizovat jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě
blízkých, ekosystémů. ÚSES umožňuje uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivě
působí na okolní, méně stabilní části krajiny a vytváří tak základ pro její mnohostranné
využívání.
Rozlišují se tři úrovně ÚSES:
-

místní

-

regionální

-

nadregionální

Prvky územního systému ekologické stability nadregionální úrovně jsou v zájmovém území
zastoupeny nadregionálním biokoridorem řeky Bečvy (NRBK 2/45), který se nachází cca
2,8 km severozápadně od záměru.

Do kategorie regionálně významných prků ÚSES patří komplex lesa Žebračka (statut národní
přírodní rezervace), který však rovněž leží v dostatečné vzdálenosti od místa záměru.

Prvky lokální úrovně ÚSES jsou v nejbližším okolí záměru zastoupeny lokálním biokoridorem
vedeným cca 700 m jihozápadně od lokality záměru.

Žádný z prvků ÚSES nebude záměrem dotčen.

C.1.11 Významné krajinné prvky
Pojem významný krajinný prvek byl do praxe zaveden zákonem č.114/1992 Sb. O ochraně
přírody a krajiny. VKP jsou dle tohoto zákona definovány jako ekologicky, geomorfologicky či
esteticky hodnotné části krajiny, které utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její
stability. VKP jsou jednak taxativně určeny zákonem – lesy, rašeliniště, vodní toky, jezera,
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rybníky a údolní nivy, jednak jsou jimi další segmenty krajiny, které v souladu se zákonem
zaregistruje příslušný orgán státní správy.

Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze
tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační
funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného
prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové
zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří
zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování
pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů.

V okolí záměru se nachází 2 typy významných krajinných prvků. První z nich představují vodní
toky. Nejvýznamnějším tokem je bezesporu řeka Bečva severozápadně od záměru a dále
vodní tok Svodnice, protékající jižně od záměru.
Druhým typem významných krajinných prvků jsou údolní nivy výše uvedených vodních toků.
Velká část těchto niv je však upravena a zastavěna. Pojem „údolní niva“ byl pro potřeby
ochrany přírody definován legislativním odborem MŽP ČR a publikován ve Věstníku MŽP
8/2007 v tomto znění: Údolní niva je rovinné údolní dno aktivované při povodňovém stavu
vodního toku; tvoří ji štěrkovité, písčité, hlinité nebo jílovité naplaveniny, jejichž úložné poměry
často vykazují nepravidelnosti způsobené větvením toku, vznikem ostrovů, meandrů,
náplavových kuželů a delt, sutí, svahových sesuvů apod. Terénními úpravami, zástavbou či
jinými technickými zásahy ztrácejí tyto prostory svůj přirozený charakter a nejsou pak
(přestože jejich fyzikálně-hydrologická charakteristika může být zachována) hodnoceny jako
údolní niva ve smyslu ustanovení §3 písm. b) zákona č. 114/92 Sb.

Významné lesní porosty a rybníky se v oblasti nacházejí až ve větší vzdálenosti od záměru a
záměr se jich nedotýká. Jižně od záměru ve vzdálenosti cca 50 m se nachází drobná vodní
plocha na pozemku vedeném dle katastru nemovitostí jako orná půda. Tato vodní plocha
nebude záměrem rovněž nijak dotčena.

V zájmovém území se podle informací MěÚ Přerov nenalézají žádné registrované významné
krajinné prvky.
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C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí
v dotčeném prostředí, které budou pravděpodobně významně
ovlivněny
C.2.1. Fauna a flóra
Zájmová lokalita leží z hlediska biogeografického členění České republiky (CULEK, 1996)
v Kojetínském bioregionu. Území leží v termofytiku, fytogeografickém okresu Haná,
podokresech Hanácká pahorkatina a Hornomoravský úval. V oblasti dochází k mísení
hercynské bioty s karpatskými prvky, jejichž pronikání je však omezeno intenzivní
zemědělskou činností.
FLÓRA
Potenciální přirozená vegetace
Potenciální přirozená vegetace představuje vegetaci, která by se za předpokladu nulového
působení člověka přirozeně vyskytovala v daném území. Vegetační typ by v takovém případě
byl výsledkem klimatických podmínek a stanovištních poměrů konkrétního stanoviště. Znalost
potenciální rekonstruované vegetace má velký význam především pro ochranu existujících
zbytků přirozených společenstev rostlin, a také pro volbu vhodné druhové skladby např. při
vegetačních úpravách a náhradních výsadbách dřevin. Podle Mapy potenciální přirozené
vegetace České republiky (NEUHÄUSLOVÁ, 1998) je v území záměru převažující
rekonstruovanou vegetací následující typ vegetace:
Jilmové doubravy (Querco-Fagetum) představují společenstvo jen zřídka zaplavovaných
říčních niv v nížinách teplé klimatické oblasti, s optimem výskytu v nadmořských výškách pod
220 m n. m. Je vázáno na pedogeneticky vyvinutější lužní, případně glejové půdy (hnědá
vega, hnědozemní glej) v širokých říčních úvalech.

Jilmová doubrava tvoří zpravidla třípatrové fytocenózy s dominantním dubem letním (Quercus
robur) nebo jasanem (Fraxinus excelsior) ve stromovém patru. Jasan bývá často hospodářsky
silně preferován. Podíl jilmů (Ulmus minor, Ulmus laevis), typických dřevin tvrdého luhu,
v poslední době naopak poklesl v důsledku grafiózy. Častou příměs tvoří lípa srdčitá (Tilia
cordata), ve vlhčí variantě též olše lepkavá (Alnus glutinosa) a další typické dřeviny měkkého
luhu, v sušší variantě habr (Carpinus betulus), příp. javor babyka (Acer campestre). Druhově
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bohaté bývá keřové patro. Kromě zmlazených dřevin stromového patra se nejčastěji objevuje
svída krvavá (Swida sanguinea), ve vlčích typech střemcha (Padus avium), příp. bez černý
(Sambucus nigra). Bylinné patro tvoří zpravidla výrazný aspekt jarních geofyt s dominancí
orseje jarního (Ficaria bulbifera, ve vlčích typech), dymnivky duté (Corydalis cava), sasanky
hajní (Anemone nemorosa), česneku medvědího (Allium ursinum), příp. bledule jarní
(Leucojum vernum), sněženky jarní (Galanthus nivalis) či ladoňky (Scilla vindobonensis).
Nejčastějšími složkami letního aspektu jsou bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria) nebo
kopřiva dvoudomá (Urtica dioica). Mechové patro je většinou zanedbatelné.

Zbytky porostů přirozeného složení jsou velmi sporadické. Většinu porostů představují
monokultury (Fraxinus exelsior, Quercus robur, případně i nepůvodní Quercus rubra, Acer
pseudoplatanus či rychle rostoucí hybridní topoly). Převážná část plochy těchto luhů je
zemědělsky využívána, a to především jako pole (zelenina, kukuřice, ozimý ječmen, pšenice,
řepka, cukrovka), řidčeji jako produktivní louky.

Fragmenty jilmových doubrav, kdysi typických prvků říčních niv nejnižší části střední a
severovýchodní Moravy, patří dnes k silně ohroženým společenstvům. Podmínkou jejich
existence je zachování přirozeného vodního režimu s občasnými záplavami. Odvodnění
pozemků, doprovázené sníženou produkční schopností stanoviště, bude mít za následek
vystřídání těchto společenstev dubohabřinami. Význam zachovaných porostů víceméně
přirozeného složení lze vidět v jejich funkci břehoochranné a půdoochranné a v pozitivním
vlivu na mezoklima území. Poskytují rovněž ochranu fauně v zemědělsky silně využívané
krajině úrodných úvalových luhů a nemalou mírou přispívají ke zvýšení diverzity území.
Aktuální vegetace zájmového území
Vzhledem k charakteru záměrem dotčených ploch (převažující orná půda) nepředpokládáme
na dané lokalitě výskyt rostlinných společenstev blízkých rekonstruovaným společenstvům,
ani výskyt zvláště ohrožených či zákonem chráněných druhů rostlin.
Nepředpokládáme, že by realizací záměru došlo k likvidaci hodnotných přírodních a/nebo
přírodě blízkých rostlinných společenstev a chráněných druhů rostlin.

Na řešené ploše významně převažuje orná půda, pouze v jižní části záměru se nachází
ostrůvkovitý dřevinný porost s převažujícím

topolem bílým (Populus alba), hlohem

(Crataegus sp.), růží šípkovou (Rosa canina). Na porost navazuje dřívější dřevinná liniová
výsadba jařábu obecného (Sorbus aucuparia), kultivaru vrby (Salix sp. 'Pendula'), apod.
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FAUNA
Vzhledem k umístění a charakteru lokality nepředpokládáme výskyt žádných zvláště
ohrožených ani zákonem chráněných druhů.
Z faunistického hlediska se nejedná o území příliš bohaté. V současnosti se na dotčeném
území rozkládají především travní společenstva, na kterých lze předpokládat výskyt drobných
savců jako je ježek východní (Erinaceus concolor), krtek obecný (Talpa europaea), hraboš
polní (Microtus arvalis), rejsek obecný (Sorex araneus), myšice (Apodemus sp.). Významný
podíl fauny pak tvoří ptáci. Lze jmenovat poštolku obecnou (Falco tinnunculus), káně lesní
(Buteo buteo), skřivana polního (Alauda arvensis), rehka domácího (Phoenicurus ochruros),
budníčka menšího (Phylloscopus collybita), sýkoru koňadru (Parus major), strnada obecného
(Emberiza citrinella), bažanta obecného (Phasianus colchicus), byl pozorován i výskyt
vlaštovky obecné (Hirundo rustica), která je podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. zařazena mezi
druhy ohrožené. Stavba však nikterak neovlivní její hnízdiště (zejména hospodářské a
technické budovy a jejich části ve vesnické zástavbě Lověšic) ani její loviště (intravilán
Lověšic, okolní zahrady, pole a v širším okolí vodní plochy). V jižní části plánovaného záměru
se nachází drobný keřový a dřevinný porost, který v zemědělsky obdělávané krajině
představuje útočiště pro řadu živočichů, jeho dotčení však nebude mít zásadní vliv na možnost
migrací či dotčení biotopů zvláště chráněných druhů.
Realizací záměru nedojde k zásahům do stanovišť zvláště chráněných druhů živočichů,
rozmnožišť, nocovišť ani zimovišť, nedojde ani k přetnutí migračních cest živočichů.

Obecně lze říci, že populace savců na dotčené lokalitě by optimalizací záměru neměly být
výrazně ovlivněny.

C.2.2. Nemovité kulturní památky, archeologická a paleontologická naleziště
Centrální část města Přerova okolo Horního náměstí byla v roce 1992 vyhlášena jako městská
památková zóna (Vyhláška MK ČR č. 476/1992 Sb. ze dne 10.9.1992 o prohlášení území
historických jader vybraných měst za památkové zóny). Hranice památkové zóny začíná na
nábřeží Protifašistických bojovníků p.č. 4954, pokračuje ulicí Pod valy p.č. 5065, prochází
vnějšími hranicemi p.č. 4996, 381 na ulici Wilsonovu p.č. 4951/3, pokračuje ulicí Pivovarskou
p.č. 4998, ulicí Na Marku p.č. 4955 a přes hranice p.č. 238 se vrací k nábřeží Protifašistických
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bojovníků, kde se hranice uzavírá (příloha k vyhlášce č. 476/1992 Sb.). Památková zóna je
však od lokality plánované stavby vzdálena cca 1 km a nebude záměrem nijak ovlivněna.

Celé území Přerova včetně širšího okolí je považováno z archeologického hlediska za
významné a v minulosti zde byly zjištěny četné archeologické nálezy. Severozápadně od
centra Přerova v Předmostí bylo objeveno naleziště pravěkého člověka – stanoviště lovců
mamutů s četnými kosterními pozůstatky z paleolitu. Lokalita byla prohlášena za kulturní
památku, nicméně prostor naleziště byl zdevastován panelovou výstavbou.

V nejbližším okolí plánované novostavby skladu se nachází několik kulturních nemovitých
památek, do přehledu v tab. 10 byly vybrány jen ty nejbližší nemovité kulturní památky.
V rámci širšího okolí se pak zejména ve městě Přerov vyskytuje celá řada památek.

Žádná z uvedených památek by neměla být plánovaným záměrem ovlivněna.
Tab. 10: Vybrané významné nemovité kulturní památky v okolí záměru „Přerov – novostavba
skladu“
název památky

rejstříkové
číslo

přijímací budova
železniční stanice

11170/9-28

socha Elektry

26356/8-546

činžovní dům SME

50854/9-85

kaple P. Marie

45709/8-557

Umístění

vzdálenost od záměru

Přerov I-Město, Husova 1,
parc.č. 908
Přerov I-Město, Husova,
parc.č. 6868/17
Přerov I-Město, Husova 10,
parc.č. 902
Přerov III-Lověšice, parc.č.
514

cca 700 m severně
cca 1 km severně
ca 800 m severně
ca 1 km jižně

http://monumnet.npu.cz/monumnet.php

C.2.3. Území se zvýšenou citlivostí, resp. zranitelností
V prostoru zájmové lokality se nenachází území se zvýšenou citlivostí, respektive zranitelností
s ohledem na stanovištní poměry. V bližším okolí záměru novostavby skladu se nenacházejí
území s výskytem sesuvů, sutě, nestabilizované náplavy a písky. Svahy se sklonem 6 – 12 %
se nalézají pouze v oblasti Čekyňského kopce a severovýchodně od Moštěnic. Rovněž
nepředpokládáme výskyt starých důlních děl. Podle mapy seizmického rajónování spadá
zájmové území do oblastí s očekávanou maximální hodnotou intenzity zemětřesení 6°MSK-64
(Mercalliho klasifikační stupnice upravená pro technickou praxi).
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Územím protéká řeka Bečva, pro kterou bylo rozhodnutím Okresního národního výboru
v Přerově z 22. 6. 1989 vyhlášeno záplavové území. Lokalita záměru se nachází v tomto
záplavovém území.

Území se nachází v oblasti s nízkým radonovým rizikem.
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich významnosti a
velikosti
D.1.1. Vlivy na flóru a faunu
Flóra
Realizace záměru nevyvolá zásah do lesních ekosystémů. Výstavbou záměru budou dotčeny
dřeviny rostoucí mimo les a to 3 stromy v místě napojení provizorní příjezdové komunikace na
ulici Kojetínská a v jejím dalším vedení v jižní části areálu, kde bude třeba vykácet
cca 12 dřevin liniového porostu (převážně jeřáb obecný) a cca 9 keřů východně od
akumulační nádrže na jižním okraji areálu.
Kácení dřevin by mělo být provedeno mimo vegetační období a období hnízdění ptáků, tj.
mimo měsíce duben až říjen. Pokud některé z kácených dřevin dosáhnou parametrů daných
vyhláškou č. 395/1992 Sb., je třeba předem zažádat příslušný orgán ochrany přírody
(Magistrát města Přerova) o povolení ke kácení dřevin. Příslušný orgán ochrany přírody poté
může stanovit provedení náhradních výsadeb ke kompenzaci ekologické újmy.
Vzhledem k tomu, že se z převažující části jedná v lokalitě plánovaného záměru o ornou půdu,
můžeme považovat vliv na flóru za málo významný.
Fauna
Podle dostupných informací nebyl na zájmové lokalitě zjištěn výskyt zvláště chráněných
živočichů dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a vyhlášky č. 365/1992 Sb.

Provoz skladového centra nepředstavuje významné riziko pro volně žijící živočichy.

Vzhledem k aktuálnímu stavu fauny v lokalitě a vzhledem k lokalizaci objektu na okraji
intravilánu Přerova, nepředstavuje výstavba a provoz skladového centra významné riziko pro
volně žijící živočichy. Negativní vliv na zoocenózu lze označit za akceptovatelný.
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Ekosystémy
Realizace stavebního záměru nebude znamenat negativní ovlivnění ekosystémů, ke kterému
dojde zejména díky odstranění bylinných a keřových porostů. Vzhledem k tomu, že se zde
jedná především o soubor náletových dřevin a plevelných bylin a nejedná se o floristicky a
faunisticky cennou lokalitu, nebude zásah do ekosystémů nijak zásadní. Zároveň prvky ÚSES
se nacházejí v dostatečné vzdálenosti, tudíž nebudou realizací stavebního záměru negativně
ovlivněny. Ostrůvkovitá plocha dřevin, sloužící jako útočiště živočichů v agrární krajině a jako
migrační prvek, zůstane zachována.

Stejně tak lze ve shodě s příslušným orgánem ochrany přírody konstatovat (viz příloha 7), že
vliv hodnoceného záměru na území soustavy NATURA 2000 nebude významný.

D.1.2. Vliv na významné krajinné prvky
Nejbližším VKP v okolí posuzovaného záměru je VKP vodní tok Svodnice, protékající
cca 600 m jižně od plánovaného areálu. Tento však nebude záměrem nijak dptčen, stejně tak
ani ostatní VKP (lesy, rybníky, apod.), neboť se nacházejí v dostatečné vzdálenosti od lokality
záměru. V sousedství jižně od záměru (cca 50 m) se nachází drobná vodní plocha na
pozemku, který je dle katastru nemovitostí veden jako orná půda, tato vodní plocha rovněž
nebude záměrem dotčena.
Stavbou dojde pouze k dotčení cca 15 kusů dřevin rostoucích mimo les.

Lze tedy konstatovat, že realizace záměru nebude mít žádný vliv na významné krajinné prvky.

D.1.3. Vlivy stavby na estetickou hodnotu krajiny
Skladové centrum bude po stránce architektonické zcela odpovídat obvyklému standardu
obdobných objektů. Vzhledem k tomu, že stavební záměr bude situován do stávající zástavby
obdobných objektů a svou výškou nebude výrazně vyčnívat (výška cca 13 m), nepovažujeme
negativní estetický vliv stavebního záměru na krajinu za nijak zásadní.

D.1.4. Vlivy na ovzduší
Vliv stavby na ovzduší v období výstavby lze omezit na emise tuhých částic do ovzduší při
manipulaci se sypkými hmotami a na emise ze stavebních strojů a nákladních automobilů.
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Dopad vlastní stavební činnosti (včetně zemních prací) bude co nejvíce minimalizován
zvolenou technologií zakládání a provádění stavby.

Vlivy vyvolané stavební dopravou a mechanizací nebyly pro potřeby oznámení matematicky
modelovány. Vzhledem k předpokládanému rozsahu stavebních prací a umístění stavby lze
však tvrdit, že vliv ze stavební činnosti za dodržení opatření uvedených v kapitole D.4. nebude
mít významný negativní vliv na ovzduší v širším okolí zájmové lokality.

V rámci realizace záměru nebude instalován žádný nový střední, velký či zvláště velký zdroj
znečištění ovzduší. Rovněž nepředpokládáme žádné zásadní změny v imisní situaci podél
přístupových cest na místo staveniště.
Vytápěna bude pouze administrativní přístavba hal, a to dvěma kotli, každý o výkonu max. 40
kW, spalujících propan. Dalším zdrojem znečistění ovzduší budou pojezdy jak nákladních
vozidel, tak osobních vozidel zaměstnanců a návštěvníků skladového centra. Konkrétní údaje
jsou uvedeny v příloze 5.
Z důvodu možného negativního ovlivnění ovzduší byla zpracována rozptylová studie
(Peterková 2011), která hodnotí negativní vlivy vyvolané realizací stavebního záměru.
Rozptylová studie zahrnuje vliv bodových zdrojů znečištění ovzduší (vytápění administrativní
budovy) a osobní dopravy a pojezdů z nákladní a železniční dopravy. Je zpracována pro rok
2013 (I.etapa) a pro rok 2020 (II.etapa – vybudování dálničního obchvatu města Přervoa –
dálnice D1), a zahrnuje nejhorší možný stav způsobený realizací stavebního záměru.
Konkrétní údaje jsou uvedeny v kapitole B.3.1. Emise a v příloze 5.

Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že po realizaci stavebního záměru nebudou v místě
nejbližší obytné zástavby v lokalitě překračovány imisní limity většiny sledovaných škodlivin.
Problematickou škodlivinou by mohly být za nepříznivých rozptylových podmínek průměrné
denní koncentrace PM10, kde se odhad imisního pozadí pohybuje okolo 55 µg.m-3, což je za
hranicí imisního limitu. Příspěvek k průměrné denní koncentraci PM10 bude však velmi nízký
(max. 0,059 µg.m-3 v místě nejbližší obytné zástavby). Na hranici imisního limitu se dle
výsledků stanice AIM v Přerově pohybuje i roční průměrná koncentrace částic PM2,5.
Příspěvek vyvolaný provozem stavebního záměru bude v místě nejbližší obytné zástavby cca
0,011 µg.m-3, což představuje 0,04 % imisního limitu. Dále bude velmi pravděpodobně
překročen imisní limit pro roční průměrnou koncentraci benzo(a)pyrenu, která je v Přerově dle
výsledků měřících stanic překračována již v současnosti a pohybuje se okolo 2 ng.m-3.
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Z výsledků

výpočtu

je

však

zřejmé,

že

příspěvek

k průměrné

roční

koncentraci

benzo(a)pyrenu bude minimální (bude se pohybovat v řádu desetitisícin procenta).

U ostatních charakteristik budou imisní limity splněny.

Z výše uvedených výsledků je patrné, že imisní příspěvek uvažovaného stavebního záměru ke
stávající pozaďové koncentraci jednotlivých škodlivin ve městě Přerově bude velice nízký
(max. 0,1 % imisního limitu i imisního pozadí), což se na pozaďové imisní koncentraci
prakticky neprojeví.

Z výsledků rovněž vyplývá, že v etapě II. stavebního záměru dojde k odklonění dopravy z ulice
Kojetínské na nový dálniční obchvat a doprava nebude vedená přes centrum Přerova. Dojde
tak i k částečnému odklonění imisní zátěže mimo obytnou zástavbu v Přerově. Ve II. etapě se
však částečně navýší intenzita dopravy, což např. u referenčního bodu č. 1 vyrovná pozitivní
vliv napojení areálu na dálniční obchvat. Lze konstatovat, že lokalita určená k realizaci
stavebního záměru je vybraná velmi vhodně v blízkosti nádraží a železniční vlečky a
v blízkosti budoucího obchvatu města.

D.1.5. Vlivy na půdu
Pozemky určené ke stavbě se nacházejí na jižním okraji intravilánu města Přerova, v blízkosti
vlakového seřadiště. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č.: parc. č.: 5869/1, 5862/6,
5869/7, 5875/13, 5875/26, 5875/48, 5875/55, 5926/1, 5926/2, 5926/3, 5990/43, 5950/1,
5875/51, 5875/27, 5875/28, 5869/6, 5869/4, 5869/3, 5869/5, 5875/47 v k.ú. Přerov.

Dle Katastru nemovitostí se jedná především o pozemky zahrnující ornou půdu (viz tab. 2),
která je chráněna jako zemědělský půdní fond (ZPF). U těchto pozemků bude třeba jejich
trvalé vynětí ze zemědělského půdního fondu. Všechny uvedené pozemky spadají do třídy
BPEJ (bonitačně půdně ekologická jednotka) s kódem 35800, II.stupeň ochrany BPEJ, kde
jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů
nadprůměrnou produkční schopnost. V tomto případě jsou však již dotčené pozemky
vymezeny územním plánem jako plocha pro budoucí plochy terminálu kombinované dopravy a
logistického centra. Při správné skrývce orniční vrstvy není třeba očekávat významné
negativní ovlivnění ploch ZPF.
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Realizace záměru si nevyžádá dočasné či trvalé vynětí půd ze PUPFL (pozemky určené k
plnění funkcí lesa).

Ovlivnění půdy vlivem výstavby skladového centra bude při dodržení opatření uvedených
v kapitole D.4 málo významné.

D.1.6. Vlivy na nerostné zdroje a geologické prostředí
Jak již bylo uvedeno v předcházejících kapitolách, v bezprostřední blízkosti zájmové lokality se
nenachází žádné významné ložisko nerostných surovin, stanovený dobývacím prostor,
chráněné ložiskové území či území bilancovaných výhradních a nevýhradních ložisek dle
zákona č. 44/1988 Sb. (horní zákon, v platném znění).

Realizace záměru nebude tedy dle nám známých skutečností mít žádný negativní vliv na
horninové prostředí a využívání horninových a nerostných zdrojů v širším okolí zájmové
lokality.

D.1.7. Vlivy na vodní toky, vodní plochy a vodní zdroje
V bezprostřední blízkosti stavebního záměru se nevyskytují žádné vodní plochy, vodní toky
ani zde není situováno pásmo hygienické ochrany podzemních vod. Lze tedy konstatovat, že
uvažovaný stavební záměr nebude mít významný vliv na vodní toky, plochy či zdroje. Odpadní
vody budou odvedeny do systému veřejné kanalizace. Dešťové vody budou odváděny
systémem dvou akumulačních a vsakovacích objektů. Podzemní vody v okolí nebudou
provozem záměru významně ohroženy.
Záměr se nachází v CHOPAV Kvartér řeky Moravy. Možnost ovlivnění podzemních vod
souvisí především s úniky znečišťujících látek při haváriích. Při dodržování bezpečnosti práce
a doporučení uvedených v kapitole D.IV bude toto riziko minimalizováno.

V souvislosti s umístěním záměru v záplavovém území řeky Bečvy byla navržena odpovídající
úroveň podlah objektu. Je třeba zažádat příslušný vodoprávní úřad o souhlas ke stavbám
v záplavovém území (dle §17 zákona č. 254/2001 Sb.).
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D.1.8. Vlivy stavby na veřejné zdraví
Z hlediska potencionálního ovlivnění obyvatelstva přicházejí teoreticky v úvahu faktory
fyzikální (hluk, vibrace), chemické (znečišťování ovzduší, vody a půdy) a psychosociální
(rušení pohody aj.). Jako nejvýznamnější možné vlivy spojené s výstavbou a provozem
skladového centra byly v rámci přípravných prací vytipovány vlivy spojené s hlukovým
zatížením lokality a znečišťováním ovzduší.

Nárůst hluku v etapě výstavby bude plně reverzibilní a bude omezen pouze na krátké období
výstavby, kdy není třeba předpokládat, že bude mít realizace stavebního záměru významný
negativní dopad na obyvatele v nejbližších obytných domech.

V období provozu záměru dojde pouze k mírnému navýšení hladiny hluku na ulici Kojetínská
(o 0,2 dB). Ve druhé etapě, kdy dojde k napojení areálu na dálnici D1, nebude nákladní
doprava již hlukovou situaci na ulici Kojetínská ovlivňovat. Hluk z ostatních zdrojů bude
setrvalý a nebude nadlimitně ovlivňovat žádný z okolních obytných objektů. Hygienický limit
z provozu areálu nebude ve výhledovém stavu překročen v žádném venkovním chráněném
prostoru staveb a není tedy třeba očekávat ovlivnění zdraví obyvatelstva.

Znečišťování ovzduší v etapě výstavby bude časově omezené a plně reverzibilní a pokud
budou přijata preventivní opatření uvedena v kapitole D.4., nebude etapa výstavby skladového
areálu znamenat významný vliv na zdraví obyvatel.

Z rozptylové studie (příloha 5) vyplývá, že imisní příspěvek uvažovaného stavebního záměru
ke stávající pozaďové koncentraci jednotlivých škodlivin ve městě Přerově bude velice nízký
(max. 0,1 % imisního limitu i imisního pozadí), což se na pozaďové imisní koncentraci
prakticky neprojeví. Problematickou škodlivinou jsou na území města Přerova za nepříznivýh
rozptylových podmínek průměrné denní koncentrace PM10, kde se odhad imisního pozadí
pohybuje okolo 55 µg.m-3, což je za hranicí imisního limitu. Příspěvek k průměrné denní
koncentraci PM10 bude však velmi nízký. Na hranici imisního limitu se dle výsledků stanice
AIM v Přerově pohybuje i roční průměrná koncentrace částic PM2,5. Příspěvek vyvolaný
provozem stavebního záměru bude v místě nejbližší obytné zástavby představovat 0,04 %
imisního limitu. Dále bude velmi pravděpodobně překročen imisní limit pro roční průměrnou
koncentraci benzo(a)pyrenu, která je v Přerově dle výsledků měřících stanic překračována již
v současnosti a pohybuje se okolo 2 ng.m-3. Z výsledků výpočtu je však zřejmé, že příspěvek
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k průměrné roční koncentraci benzo(a)pyrenu bude minimální (bude se pohybovat v řádu
desetitisícin procenta). Po realizaci připojení na nový dálniční obchvat (etapa II.), bude navíc
doprava odkloněna od centra města Přerova, dojde tak k částečnému snížení imisní zátěže
obyvatelstva.

Za podmínky dodržení všech stávajících legislativních norem a doporučení, která jsou
uvedena v předloženém oznámení, není dán předpoklad závažného ovlivnění zdravotního
stavu obyvatelstva v důsledku realizace stavebního záměru.

Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby
Přesný počet obyvatel či plochu zasaženého území ovlivněných účinky stavby nelze stanovit.
Nejbližší obytná zástavba se nachází na Kojetínské ulici cca 450 m severozápadně a na ulici
Mírová cca 350 m jižně od záměru. Jedná se o několik málo rodinných domků. Můžeme
hovořit max. o dvou desítkách obyvatel. Žádný z předepsaných limitů (z hlediska hluku a
ochrany ovzduší) zde nebude v souvislosti s realizací záměru překročen. Vlivy na obyvatele
byly vyhodnoceny jako málo významné a omezené především na období stavebních prací.
Ovlivnění faktorů psychické pohody
Faktory psychické pohody by mohly být ovlivněny zejména v době výstavby. Rušivým
faktorem by mohla být jednak doprava stavebních materiálů na stavbu a pak vlastní stavební
práce. Tyto vlivy (které jsou dočasné) však budou minimalizovány na nejnižší možnou míru
dodržováním opatření, která jsou uvedena souhrnně v kapitole D.4. Rovněž prašnost, jejíž
limity jsou na území Přerova již současnosti překračovány, by mohla představovat snížení
faktoru pohody. Zvýšená prašnost se může projevovat zejména v období provádění
výkopových prací za dlouhodobě suchého a větrného období. Tento vliv je rovněž dočasný
(omezen na období výstavby), přičemž při provozu již skladové centrum významným zdrojem
prašnosti nebude.

V etapě provozu skladového centra dojde k částečnému zhoršení imisní a hlukové situace,
která však nebude mít významný vliv na zhoršení psychické pohody obyvatel.
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D.1.9. Vlivy na nemovité kulturní památky, archeologické památky a naleziště
Jak je již uvedeno v kapitole C.2.2. Nemovité kulturní památky, archeologická a
paleontologická naleziště, nebude žádná z nemovitých kulturních památek plánovanou
výstavbou skladového areálu dotčena.

Vzhledem k možnosti archeologických nálezů je nutné zajistit archeologický dozor.

D.1.10. Ostatní vlivy
Samotná stavba a provoz sebou neponesou riziko biologických vlivů na okolní společenstva.
Zejména v období výstavby existuje riziko zavlečení nepůvodních druhů rostlin do lokality –
zejména jde o křídlatku japonskou (Reynoutria japonica) a její křížence. Jiné ekologické vlivy
(např. ionizující nebo elektromagnetické záření) nebyly v rámci zpracovávání oznámení
prokázány.

D.1.11. Vliv produkce odpadů
Odpady budou vznikat v rámci výstavby i v rámci provozu areálu. Původce odpadů bude,
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění, nakládat s odpady podle jejich
skutečných vlastností. Bude je shromažďovat a třídit podle druhu a kategorií a zabezpečí je
před nežádoucím únikem do životního prostředí. Odstranění všech odpadů bude zajištěno
subdodavatelsky oprávněnou společností vlastnící příslušná oprávnění při nakládání
s odpady.

Bude-li s odpady v lokalitě v průběhu výstavby a provozu nakládáno v souladu s platnou
legislativou na úseku odpadového hospodářství, nepředpokládáme žádné negativné ovlivnění
životního prostředí v důsledku produkce odpadů z provozu a výstavby areálu.

Vliv produkce odpadů v období výstavby nebude z hlediska životního prostředí významný,
zároveň produkce odpadů v období provozu by neměla výrazně zatěžovat životní prostředí.
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D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Přesný počet obyvatel či plochu zasaženého území ovlivněných účinky stavby nelze stanovit.
Nejbližší obytná zástavba se nachází na Kojetínské ulici cca 450 m severozápadně a na ulici
Mírová cca 350 m jižně od záměru. Jedná se o několik málo rodinných domků. Můžeme
hovořit max. o dvou desítkách obyvatel. Žádný z předepsaných limitů (z hlediska hluku a
ochrany ovzduší) zde nebude v souvislosti s realizací záměru překročen. Vlivy na obyvatele
byly vyhodnoceny jako málo významné a omezené především na období stavebních prací.

D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahující
státní hranice
Nejsou předpokládány žádné nepříznivé vlivy přesahující hranice ČR.

D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů
Investor dodrží veškerá nařízení, opatření a navazující rozhodnutí dle platných legislativních
předpisů – viz jednotlivé kapitoly oznámení a tab. 1.

Dále bude nutné dodržovat opatření podle následující specifikace:
Opatření ve fázi přípravy:


Bude zpracován harmonogram výstavby tak, aby v maximální možné míře eliminoval
nepříznivé dopady na veřejné zdraví obyvatelstva a jednotlivé složky životního prostředí.



Bude vypracován systém nakládání s odpady vznikajícími v průběhu stavby, který bude
zaměřen na jejich třídění, oddělené shromažďování a následné využití či odstranění.



Pokud bude při výstavbě zacházeno s látkami závadnými vodám ve větším rozsahu, nebo
když bude zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo
podzemní vody, je třeba pro období výstavby zpracovat plán opatření pro případ havárie.



Po dohodě s vodoprávním úřadem (dle §71, odst.4 zákona č. 254/2001 Sb.) zpracovat
povodňový plán
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Opatření ve fázi realizace:


Během stavby budou dodržovány podmínky na ochranu životního prostředí a jeho
jednotlivých složek, bezpečnosti práce, požárního zabezpečení a ochrany zdraví a
zdravých životních podmínek při výstavbě, dle platných právních předpisů, směrnic a
platných technických norem.



Dodavatel stavby bude zodpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím
využívaných přístupových cest ke staveništi po celou dobu probíhajících stavebních prací.



Na zařízení staveniště budou minimalizovány zásoby sypkých stavebních materiálů a
ostatních potenciálních zdrojů prašnosti; vlastní zemní práce budou prováděny po etapách
vždy v rozsahu nezbytně nutném.



Areál staveniště a příjezdové komunikace je třeba pravidelně zkrápět, aby bylo zamezeno
zvýšené prašnosti. Příjezdové komunikace je nutné pravidelně uklízet.



Vozidla přepravující sypké materiály musí být zaplachtována.



Vozidla přepravující stavební materiál je nutné pravidelně čistit, aby nedocházelo ke
znečišťování veřejných komunikací. Případné znečištění veřejných komunikací musí být
ihned odstraněno.



Místa nakládky materiálu na přepravní vozidla by měla být buď zpevněná nebo budou
pravidelně zkrápěna a uklízena tak, aby nedocházelo vlivem pojezdů k víření prachových
částic.



Případné mezideponie výkopových zemin budou udržovány v bezplevelném stavu. Ty,
které nebudou bezprostředně využity do 6-ti týdnů od vlastní skrývky, budou osety
travinami.



Kácení dřevin doporučujeme provést mimo měsíce duben – říjen.



Možnému znečištění půd je třeba předejít uložením látek škodlivých půdám a vodám
v k tomuto účelu vyhrazených prostorách. Tato podmínka se vztahuje především
k otázkám spojeným s nakládáním s odpady, pohonnými hmotami, apod.



Plnění palivy v areálu stavby provádět pouze v nezbytných případech, kdy by plnění mimo
areál bylo organizačně neschůdné nebo technicky nerealizovatelné.



Na staveništi nebude prováděna údržba mechanismů.



V případě archeologického nálezu je třeba oznámit tuto skutečnost příslušnému
Památkového ústavu a zajistit záchranný archeologický výzkum.



Z důvodu prevence ruderalizace území budou v rámci konečných terénních úprav
rekultivovány všechny plochy zasažené stavebními pracemi.
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Opatření ve fázi provozu:


Bude monitorován nástup neoindigenofytů, v případě jejich zjištění bude přistoupeno
k jejich likvidaci.

D.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech, a neurčitostí, které se
vyskytly při specifikaci vlivů
Odchylky od provedeného hodnocení jednotlivých vlivů mohou vzniknout v průběhu
zpracování dalšího stupně projektové dokumentace v důsledku změny vstupních dat.

Určité nedostatky sebou vždy nese modelové zpracování (hluková studie, rozptylová studie).
Tyto nedostatky jsou dány přesností vstupních údajů, zatížením výpočtů chybou spojenou
s vlastní výpočtovou metodou, atd. Odchylky od provedeného hodnocení jednotlivých vlivů
mohou

také

následně

vzniknout

v průběhu

zpracování

dalšího

stupně

projektové

dokumentace v důsledku precizace vstupních dat.

V případě interpretace informací z mapových podkladů, které byly převážně středních měřítek,
dochází vždy k určitému zobecnění a jisté míře nepřesnosti ve vztahu k dané lokalitě. Pokud
to však bylo v našich možnostech, snažili jsme se o uvedení informací vztahujících se
konkrétně k námi posuzované lokalitě.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Investor nepředkládá variantní řešení záměru.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Při realizaci záměru je třeba respektovat další omezení, daná existujícími limity ochrany
území, tak jak jsou výše popsány. Žádné další doplňující údaje nejsou známy. Mapová, resp.
jiná dokumentace je součástí příloh tohoto oznámení, resp. byla uvedena přímo ve výše
uvedeném textu.
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G. VŠEOBECNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Důvodem pro vypracování Oznámení je skutečnost, že záměr „Přerov – novostavba skladu“
svojí dikcí splňuje kritérium stanovené v zákoně o posuzování vlivů na životní prostředí,
příloze I., kategorii II, bodu 10.6 „Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních
středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s
kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu“.
Dle této přílohy tak záměr podléhá zjišťovacímu řízení. Příslušným orgánem státní správy je
v tomto konkrétním případě Krajský úřad Olomouckého kraje.

Hodnocený záměr zahrnuje jen jednu variantu technického a technologického řešení. Jiná
varianta technického a technologického řešení záměru než předkládaná varianta v oznámení
není investorem uvažována.

Záměr „Přerov – novostavba skladu“ zahrnuje výstavbu šestilodního skladového objektu
o celkových rozměrech cca 156 x 144 m s příhradovými nosnými prvky. K halám bude z jižní
části přidružena administrativní budova o rozměrech cca 15 x 30 m. Součástí řešení bude
návrh kapacitně dostačujících ploch dopravní infrastruktury, včetně statické dopravy
nákladních i osobních vozidel.
Do objektu skladové haly bude severním napojením zaústěna vlečka, která bude v hale
dvoukolejná, neelektrifikovaná, se zapuštěným kolejovým ložem.
V halách budou umístěny linky na příčné a podélné dělení plechů za studena a za tepla. Bude
probíhat návoz železných svitků po železnici a rozvoz nařezaných plechů odběratelům
převážně kamionovou dopravou.
Areál bude napojen provizorní komunikací o délce cca 600 m na silnici II/438 (ulice
Kojetínská), která bude po vybudování dálničního přivaděče na dálnici D1 a napojení areálu
společnosti NYPRO na dálniční síť zrušena.

Většina pozemků – a to pozemky parc. č. 5869/1, 5875/26, 5875/48, 5875/55, 5926/1
a 5926/2 náleží dle Katastru nemovitostí do zemědělského půdního fondu (ZPF) a bude tedy
třeba jejich trvalé odnětí ze ZPF. Uvedené pozemky spadají do třídy BPEJ (bonitačně půdně
ekologická jednotka) s kódem 35800, II. třída ochrany BPEJ. V tomto případě jsou však již
dotčené pozemky vymezeny územním plánem jako plocha pro budoucí plochy terminálu
kombinované dopravy a logistického centra. Není třeba očekávat významný negativní vliv na
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ZPF. Realizace záměru si nevyžádá dočasné či trvalé vynětí půd ze PUPFL (pozemky určené
k plnění funkcí lesa).

Areál bude zásobován elektrickou energií z vlastní trafostanice, k zásobování užitkovou vodou
bude na pozemku zbudována kopaná studna, splašková voda bude odváděna připojením na
městskou kanalizaci. Dešťová voda ze střech bude odváděna do dvou akumulačních a
vsakovacích objektů v severozápadním a jihozápadním rohu plánovaného areálu, z nichž
bude vsakovat přetlakem přes spouštěné studny do štěrkovito-písčité vrstvy. Dešťové vody
z komunikací budou zasakovat přímo do vod podzemních přes zasakovací rigoly uložené
podél těchto komunikací. Dešťové vody z odstavné plochy kamionů budou před zaústěním do
dešťové stokové sítě a do akumulačního a vsakovacího rybníka předčištěny v odlučovači
lehkých kapalin. Administrativní přístavba bude vytápěna ze zásobníku na kapalný propan.

Posuzovaný záměr bude klást zvýšené nároky na dopravní infrastrukturu jak v období
výstavby, tak v období provozu. Nárůst dopravy na přilehlých komunikacích, který bude
způsoben dovozem materiálu pro výstavbu a odvozem odpadů ze stavby, bude časově
omezen pouze na dobu výstavby. V rámci provozu areálu bude probíhat návoz materiálu
především po železnici a odvoz kamionovou dopravou. Bude rovněž mírně navýšena osobní
doprava související s návozem zaměstnanců.

V rámci realizace záměru nebude instalován žádný nový střední, velký, zvláště velký zdroj
znečišťování ovzduší. Po dobu výstavby může být plocha staveniště stacionárním (plošným)
zdrojem znečišťování ovzduší. V kapitole D.4. jsou uvedena opatření na eliminaci vlivů stavby
na ovzduší.

Z rozptylové studie (Ecological Consulting a.s., 2011, příloha 5) vyplývá, že imisní příspěvek
uvažovaného stavebního záměru ke stávající pozaďové koncentraci jednotlivých škodlivin ve
městě Přerově bude velice nízký (max. 0,1 % imisního limitu i imisního pozadí), což se na
pozaďové imisní koncentraci prakticky neprojeví.

Výstavbou skladové haly dojde k mírnému navýšení hlučnosti na ulici Kojetínská. Toto
navýšení bude trvat do výstavby dálnice D1 kolem Přerova, kdy by se měla doprava přesunout
na tuto dálnici. Hluk z ostatních zdrojů bude setrvalý a nebude nadlimitně ovlivňovat žádný
z okolních obytných objektů. Jedná se o průmyslovou lokalitu a většina obytných objektů je
situována poměrně daleko od plánované skladové haly. Noční provoz v areálu neprobíhá a
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jediným zdrojem hluku v noční době je příjezd/odjezd zaměstnanců, který však bude výrazně
podlimitní. Hygienický limit z provozu areálu nebude ve výhledovém stavu překročen
v žádném venkovním chráněném prostoru staveb.

Při dodržení navržených opatření tak nebude znamenat realizace stavebního záměru
významný zásah do životního prostředí a zdraví obyvatel.

Odpady budou vznikat při výstavbě i provozu záměru. Odpady, které vzniknou v průběhu
stavebních prací, budou odváženy a likvidovány mimo staveniště. Tato činnost bude zajištěna
dodavatelem stavebních prací, popř. odbornou firmou. Bude-li s odpady v areálu nakládáno
v souladu s platnou legislativou na úseku odpadového hospodářství, nepředpokládáme žádné
negativní ovlivnění životního prostředí v důsledku produkce odpadů z výstavby skladového
objektu.

Z hlediska zájmů hájených ochranou přírody a krajiny můžeme konstatovat, že lokalita se
nachází mimo velkoplošná i maloplošná zvláště chráněná území a současně i mimo území
soustavy NATURA 2000. Lokalita záměru leží v území chráněné oblasti přirozené akumulace
podzemních vod Kvartéru řeky Moravy. Možnost ovlivnění podzemních vod souvisí především
s úniky znečišťujících látek při haváriích. Při dodržování bezpečnosti práce a doporučení
uvedených v kapitole D.IV bude toto riziko minimalizováno.

Na základě provedených průzkumů nebyl v okolí zájmové lokality zjištěn výskyt zvláště
chráněných živočichů dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a vyhlášky
č. 365/1992 Sb. Lokalita rovněž nemá parametry pro využívání coby migračního koridoru či
biotopu zvláště chráněných druhů živočichů. Ostrůvkovitá lesní zeleň v jižní části areálu
zůstane zachována.

Realizace záměru dle nám známých skutečností nebude mít žádný negativní vliv na horninové
prostředí a využívání horninových a nerostných zdrojů v širším okolí zájmové lokality.

Vzhledem k lokalizaci záměru na okraji intravilánu města v průmyslové zóně a v návaznosti na
stávající zástavbu nepředpokládáme negativní vliv na krajinný ráz.
Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů vztahujících se
k posuzovanému záměru, současnému i výhledovému stavu jednotlivých složek
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životního prostředí a s přihlédnutím ke všem souvisejícím skutečnostem lze
konstatovat, že navrhovaný záměr svými parametry nepřekračuje povolené limity, a
proto jej LZE v navržené lokalitě DOPORUČIT k realizaci.
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H.PŘÍLOHY
Příloha 1

Mapa širších vztahů

Příloha 2

Celková situace stavby (pozn. není v měřítku)

Příloha 3

Charakteristický řez stavbou a umístění technologie (pozn. není v měřítku)

Příloha 4

Hluková studie

Příloha 5

Rozptylová studie

Příloha 6

Vyjádření stavebního úřadu města Přerova k záměru z hlediska územně
plánovací dokumentace

Příloha 7

Stanovisko orgánu ochrany přírody z hlediska území NATURA 2000

Příloha 8

Plná moc

Příloha 9

Osvědčení o odborné způsobilosti

Seznam vybraných podkladových materiálů:
Projektová dokumentace, studie, …


Územní plán města Přerova



Projektové materiály k dokumentaci pro územní řízení (Ing. Zdeněk Tomek – stavební
firma, duben 2011 )



Tylich J. (2011): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu staveniště novostavby
skladových hal společnosti NYPRO hutní prodej, a.s. v Přerově, Ing. Jaroslav Tylich, GTX,
Inženýrská geologie a její aplikace.



Tylich J. (2011): Posouzení hydrogeologických poměrů lokality určené pro vsakování
dešťových vod ze střech a parkovacích ploch u skladových hal společnosti NYPRO hutní
prodej, a.s. v Přerově, Ing. Jaroslav Tylich, GTX, Inženýrská geologie a její aplikace.
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Vyhláška

č.381/2001
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Katalog

odpadů,

Seznam
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Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.



Vyhláška č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a
způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, v platném znění.



Vyhláška č. 229/2002 Sb., o oblastech povodí, v platném znění.
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ÚVOD
Předkládané Oznámení bylo vypracováno v souladu se zákonem č.100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném
znění (dále jen zákon).

Důvodem pro vypracování Oznámení je skutečnost, že záměr „Přerov – novostavba skladu“
svojí dikcí splňuje kritérium stanovené v zákoně o posuzování vlivů na životní prostředí,
příloze I., kategorii II, bodu 10.6 „Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních
středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže
s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu“.

Dle této přílohy tak záměr podléhá zjišťovacímu řízení. Příslušným orgánem státní správy je
v tomto konkrétním případě Krajský úřad Olomouckého kraje.

Svým členěním odpovídá toto Oznámení příloze 3. zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí v platném znění. Rozsah zpracování jednotlivých kapitol je dán
významem, který pro tu kterou posuzovanou složku životního prostředí stavba má.

Hodnocený záměr zahrnuje jen jednu variantu technického a technologického řešení. Jiná
varianta technického a technologického řešení záměru než předkládaná varianta v oznámení
není investorem uvažována.
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
Název :

NYPRO hutní prodej, a.s.

Sídlo :

Malé Svatoňovice 291
542 34 Trutnov

IČ:

25262068

DIČ:

CZ25262068

Osoba oprávněná jednat:

Ing. Jan Tomek
Ing. Tomáš Alexa
Ing. Zdeněk Tomek – stavební firma
Rejskova 17
772 00 Olomouc
IČO: 11566124
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.1. Základní údaje
B.1.1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1
„Přerov – novostavba skladu“.

Posuzovaný záměr splňuje kritérium stanovené v zákoně o posuzování vlivů na životní
prostředí, příloze I., kategorii II, bodu 10.6 „Skladové nebo obchodní komplexy včetně
nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo
garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu“.

B.1.2. Kapacita (rozsah) záměru
Připravovaný stavební záměr „Přerov – novostavba skladu“ zahrnuje výstavbu šestilodního
skladového objektu o celkových rozměrech cca 156 x 144 m s příhradovými nosnými prvky.
K halám bude z jižní části přidružena administrativní budova o rozměrech cca 15 x 30 m.
Součástí řešení bude návrh kapacitně dostačujících ploch dopravní infrastruktury, včetně
statické dopravy nákladních i osobních vozidel.

Do objektu skladové haly bude zaústěna vlečka, která bude v hale dvoukolejná,
neelektrifikovaná, se zapuštěným kolejovým ložem. Areál bude napojen do vlečky Precheza,
do ní nebude zasahováno.

Areál bude zásobován elektrickou energií z vlastní trafostanice, k zásobování užitkovou vodou
bude na pozemku zbudována kopaná studna, splašková voda bude odváděna připojením na
městskou kanalizaci. Dešťová voda ze střech bude odváděna do dvou akumulačních a
vsakovacích objektů v severozápadním a jihozápadním rohu plánovaného areálu, z nichž
bude vsakovat přetlakem přes spouštěné studny do štěrkovito-písčité vrstvy. Dešťové vody
z komunikací budou zasakovat přímo do vod podzemních přes zasakovací rigoly uložené
podél těchto komunikací. Dešťové vody z odstavné plochy kamionů budou před zaústěním do
dešťové stokové sítě a do akumulačního a vsakovacího objektu předčištěny v odlučovači
lehkých kapalin. Administrativní přístavba bude vytápěna ze zásobníku na kapalný propan.
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Areál bude napojen provizorní komunikací o délce cca 600 m na silnici II/438 (ulice
Kojetínská), která bude po vybudování dálničního přivaděče na dálnici D1 a napojení areálu
společnosti NYPRO na dálniční síť zrušena.
•

Celková plocha stavebních pozemků: 83 400 m2
(plocha bez provizorní příjezdové komunikace, která bude po vybudování přivaděče na
dálnici D1 odstraněna)

•

Zastavěná plocha šesti hal: 22 500 m2

•

Zastavěná plocha administrativní budovy: 450 m2

•

Plocha komunikací a zpevněných ploch: 15 300 m2
(bez rozlišení ploch parkovišť a komunikací)

•

Plocha zeleně: 45 150 m2

V souvislosti s realizací stavebního záměru bude vybudováno cca 30 – 35 parkovacích míst
pro osobní vozidla a odstavná plocha pro nákladní dopravu.

Rozsah posuzovaného záměru je patrný z přílohy č. 2 a 3.

B.1.3. Umístění záměru
Kraj:

Olomoucký

Obec:

Přerov

Katastrální území:

Přerov

Pozemky určené ke stavbě se nacházejí v jižní části města Přerova, na ploše s určením jako
návrhové plochy terminálu kombinované dopravy a logistického centra (dle územního plánu).
Stavba bude umístěna na pozemcích parc.č.:
5869/1, 5862/6, 5869/7, 5875/13, 5875/26, 5875/48, 5875/55, 5926/1, 5926/2, 5926/3.
Další pozemky dotčené stavbou: p.č. 5990/43, 5950/1, 5875/51, 5875/27, 5875/28, 5869/6,
5869/4, 5869/3, 5869/5, 5875/47 v k.ú. Přerov.
Umístění stavebního záměru je znázorněno na obr. 1 a 2. Podrobněji viz přílohy oznámení.
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Obr. 1: Širší vztahy záměru „Přerov – novostavba skladu“

Obr. 2: Umístění posuzovaného stavebního záměru

Zdroj: Ing. Zdeněk Tomek – stavební firma, 2011
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B.1.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Připravovaný stavební záměr „Přerov – novostavba skladu“ zahrnuje výstavbu skladového
objektu na jižním okraji intravilánu města Přerov. Skladový objekt bude jednopodlažní a bude
složen z šesti lodí na ploše cca 156 x 144 m.
K objektu bude přidružena administrativní budova.
Dopravně bude areál napojen na silnici II.třídy č. 436 provizorní příjezdovou komunikací
o délce cca 600 m, která bude odstraněna po vybudování dálničního přivaděče na dálnici D1
a napojení areálu společnosti NYPRO na dálniční síť.
Ve schváleném územním plánu je plocha staveniště skladu součástí plochy určené pro
průmyslovou výstavbu, která zde dosud zahájena nebyla a doposud nebyla ani vybavena
infrastrukturou.
V halách bude v I. etapě umístěna linka podélného dělení za tepla válcovaných plechů a ve
II. etapě (po vybudování dálničního přivaděče a dálnice D1) pak linky příčného a podélného
dělení za studena válcovaných plechů (situace rozmístění jednotlivých linek viz příloha č. 3).
Návoz vstupních svitků bude probíhat po železnici a rozvoz nadělených plechů odběratelům
převážně kamionovou dopravou.

Po výstavbě dálničního okruhu kolem Přerova a napojení areálu na dálniční přivaděč je
plánováno další rozšíření skladových ploch.

V současné době není známa kumulace s jinými stavebními záměry kromě plánované
výstavby terminálu kontejnerové dopravy (TKD) - investice města Přerova, která je však
plánována až v horizontu několika let. Projekční práce na záměru novostavby skladu jsou
prováděny v součinnosti s možností budoucí realizace TKD.
Posuzovaný záměr není v rozporu s územním plánem města Přerova (příloha 6). Možný
významný vliv stavby na území soustavy NATURA 2000 byl orgánem ochrany přírody
vyloučen (příloha 7).
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B.1.5.

Zdůvodnění

potřeby

záměru

a

jeho

umístění,

včetně

přehledu

zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro
jejich výběr, resp. odmítnutí
Záměr je navrhován na pozemcích z velké části v majetku investora v území, které bylo
územním plánem pro toto využití vymezeno. Svým charakterem záměr novostavby skladu
zapadá do okolní zástavby tvořené převážně průmyslovými objekty. Rovněž dopravní
napojení je vyhovující v blízkosti plánované dálnice D1, na níž bude areál přímo napojen
dálničním přivaděčem a zároveň s možností využití železniční dopravy napojením na
železniční vlečku firmy Precheza.
Realizace stavebního záměru přinese zároveň mírné rozšíření pracovních nabídek, zejména
pro skladníky, řidiče, administrativní pracovníky a vedoucí funkce.
Dle vyjádření stavebního úřadu Přerov je investiční záměr není v rozporu s platnou územně
plánovací dokumentací města Přerov (viz příloha 6).
Stavební záměr je navržen pouze v jedné variantě, která sestává ze dvou etap v závislosti na
plánované realizaci dálnice D1.

B.1.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Připravovaný stavební záměr „Přerov – novostavba skladu“ zahrnuje výstavbu skladového
objektu na jižním okraji inntravilánu města Přerov. Skladové centrum bude představovat
šestilodní skladovací hala s technologií na příčné a podélné dělení plechů, administrativní
budova, odstavná plocha pro projíždějící nákladní dopravu a parkoviště pro osobní dopravu a
provizorní silniční napojení na komunikaci II/438.
1. Architektonické řešení
Objekty skladového centra budou halového typu. Je uvažována šestilodní ocelová konstrukce
s příhradovými nosnými prvky (sloupy a vazníky).
Obvodový plášť tvořený sendvičovými PUR panely bude doplněný ve spodní části
železobetonovým soklovým panelem (z důvodu mechanické odolnosti). Střecha sedlová bude
se sklonem 10 %, střešní plášť pak zateplený (pro zamezení kondenzace), ze sendvičových
PUR panelů. Prosvětlení bude formou pevných hřebenových střešních světlíků. Objekt
nebude vytápěn.
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Založení objektu se předpokládá hlubinné na pilotách. Podlahová deska bude provedena jako
železobetonová, strojně hlazená, armovaná při horním a spodním okraji sítí a rozptýlenou
výztuží o předpokládané tloušťce cca 300 mm, pod technologií bude tloušťka stanovena s
ohledem na zatížení. Vzhledem k tomu, že je staveniště skladu součástí záplavového území
řeky Bečvy je navržena úroveň podlah na kótě 0,000 = 208,200 m n.m. (Vypočtená úroveň
povodně po realizaci navrhované stavby je vypočtena na kótě Q100 = 208,018 m n.m.)
Předpoklad objektové skladby záměru je následující:
Stavební objekty:
•

SO 00 – Příprava staveniště/území

•

SO 01.1. ~ SO 01.6. - Hala
PS 01.1. – Linka na příčné dělení teplých plechů
PS 01.2. – Linka na podélné dělení studených plechů
PS 01.3. – Linka na příčné dělení studených plechů

•

SO 02 - Administrativní budova

•

SO 03. - Komunikace a zpevněné plochy
PS 03 – Vážení kamionů + příslušenství

•

SO 04 – Provizorní komunikace

•

SO 05.1. - Vlečka (areálová trasa)

•

SO 05.2. - Napojení na vlečku Precheza

•

SO 06 – Likvidace dešťových vod/dešťová kanalizace

•

SO 07 – Likvidace splaškových vod

•

SO 08 – Zdroj užitkové vody

•

SO 09 - Transformovna
PS 09 – Vybavení trafostanice

•

SO 10 – Přípojka NN, venkovní rozvody elektro a slaboproudu

•

SO 11 – Zásobování plynem
PS 11.1 – Zásobníky plynu – stavební část
PS 11.2 – Plynovodní přípojka
PS 11.3 – Zásobování plynem – technologická část

•

SO 13 – Sadovnické a terénní úpravy

•

SO 14 – Oplocení a reklamní plochy
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Areál bude zásobován elektrickou energií z vlastní trafostanice, k zásobování užitkovou vodou
bude na pozemku zbudována kopaná studna, splašková voda bude odváděna připojením na
městskou kanalizaci. Dešťová voda ze střech bude odváděna do dvou akumulačních a
vsakovacích objektů v severozápadním a jihozápadním rohu plánovaného areálu, z nichž
bude vsakovat přetlakem přes spouštěné studny do štěrkovito-písčité vrstvy. Dešťové vody
z komunikací budou zasakovat přímo do vod podzemních přes zasakovací rigoly uložené
podél těchto komunikací. Dešťové vody z odstavné plochy kamionů budou před zaústěním do
dešťové stokové sítě a do akumulačního a vsakovacího rybníka předčištěny v odlučovači
lehkých kapalin. Administrativní přístavba bude vytápěna ze zásobníku na kapalný propan.
2. Zásobování plynem, teplo
Vytápět se bude pouze administrativní objekt, skladové haly budou nevytápěny. K vytápění
administrativní budovy bude využito dvou závěsných kotlů (každý o výkonu max. 40 kW),
spalujících propan. V budoucnu se počítá s přivedením přípojky na zemní plyn do areálu,
současné řešení vytápění je tak pouze dočasné (vnitřní rozvody i spotřebiče však budou
využity).

3. Zásobování vodou
Potřeba vody bude zabezpečena vrtem v areálu, dle kvality vody bude využívána jako pitná, či
jen jako užitková. V tom případě bude pitná voda pro zaměstnance dovážena balená.
4. Kanalizace
Splašková voda bude odváděna tlakově, připojením na městskou kanalizaci. Dešťová voda ze
střech bude odváděna do dvou akumulačních a vsakovacích objektů v severozápadním a
jihozápadním rohu plánovaného areálu, z nichž bude vsakovat přetlakem přes spouštěné
studny do štěrkovito-písčité vrstvy. Dešťové vody z komunikací budou zasakovat přímo do vod
podzemních přes zasakovací rigoly uložené podél těchto komunikací. Dešťové vody
z parkoviště kamionů budou před zaústěním do dešťové stokové sítě a do akumulačního a
vsakovacího rybníka předčištěny v odlučovači lehkých kapalin.
5. Zásobování elektrickou energií
Areál bude zásobován elektrickou energií z vlastní trafostanice. Ta bude zděná a umístěna na
západní straně hal. V první etapě v ní bude osazen olejový transformátor v hermetickém
provedení - výkon 1600 kVA. Pro další etapu osazení linky podélného a příčného dělení
studených plechů, které budou osazeny až po vybudování dálnice (obchvat Přerova) a

14
Ecological Consulting a.s.
www.ecological.cz

„Přerov – novostavba skladu“
Oznámení dle přílohy 3 zákona č. 100/2001 Sb.

trvalého dopravního napojení, bude ponechaná prostorová rezerva pro další transformátor o
výkonu cca 1x1600 kVA.
Z trafostanice ze strany NN bude nataženo přívodní vedení do hlavního rozváděče NN areálu,
ze kterého budou samostatně napojeny další objekty: hala, administrativní přístavba, venkovní
osvětlení, technologie apod.
6. Parkování
V areálu bude realizováno 30 – 35 parkovacích míst pro osobní dopravu a možnost zastavení
pro cca 28 kamionů. Odstavná plocha pro kamiony bude umístěna v jižní části areálu při
vjezdu provizorní silnice.

Není počítáno s parkováním

a delším

stáním

kamionů,

předpokladem je, že budou víceméně plynule projíždět areálem a stavět budou pouze pro
nakládku či vykládku zboží a odevzdání dokladů v dispečinku v administrativní budově.
7. Dopravní napojení
Areál bude napojen provizorní komunikací o délce cca 600 m na silnici II/438 (ulice
Kojetínská), která bude po odstraněna po vybudování dálničního přivaděče na dálnici D1 a
napojení areálu společnosti NYPRO na dálniční síť. Záměr bude rovněž napojen na železniční
síť. Nově vybudovaná vnitroareálová vlečka bude napojena na vlečku Precheza, na níž bude
napojena přes severní uzel. Intenzity dopravy vedené do areálu byly provozovatelem vlečky
odsouhlaseny.

B.1.7. Předpokládaný termín zahájení realizace a jeho dokončení
Zahájení stavby: duben 2012
Dokončení stavby: do konce roku 2012

Etapizace výstavby je přímo závislá na vybudování dálničního obchvatu města Přerova a
zrealizování dálničního přivaděče k ulici Kojetínská.
V I. etapě je plánováno osazení linky příčného dělení teplých svitků – v prvním čtvrtletí 2013.
V II. etapě (po vybudování dálničního přivaděče) je možno areál dále rozšířit osazením linek
podélného a příčného dělení studených svitků – předpoklad rok 2020.
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B.1.8. Výčet dotčených územně správních celků
•

Kraj:

•

Obec: Přerov

•

Katastrální území: Přerov

Olomoucký

B.1.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst. 4 zákona 100/2001 Sb. a
správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat

V první fázi povolování posuzovaného záměru bude nutné zajistit některá individuální správní
rozhodnutí, mezi kterými (mimo závěru zjišťovacího řízení podle ustanovení §7 zák.č.
100/2001 Sb.) lze (po upřesnění) jmenovat zejména doklady, uvedené v tabulce č. 1.
Tab. 1: Potřeby rozhodnutí/stanovisek správních úřadů

Název aktu
Územní rozhodnutí, event.
územní souhlas
Souhlas k odnětí půdy ze
zemědělského půdního fondu
Souhlas ke stavbám
v záplavovém území
V případě potřeby schválení

Ustanovení, právní předpis

Správní úřad

§§92, 96 zák.č.183/2006 Sb.

Obecný stavební úřad
Orgán ochrany

§ 9, zák. č. 334/1992 Sb.

fondu
§ 17 zák. č. 254/2001 Sb.
§39 zák.č. 254/2001 Sb.

havarijního plánu
V případě potřeby (v období

zemědělského půdního

Vodoprávní úřad

Vodoprávní úřad

§16 zák.č. 185/2001 Sb.

Krajský úřad

§8 zák.č. 114/1992 Sb.

Orgán ochrany přírody

výstavby) povolení k nakládání
s nebezpečnými odpady
V případě potřeby povolení ke
kácení dřevin

(Obecní úřad)

Stavební povolení

§115 zák.č. 183/2006 Sb.

Obecný stavební úřad

Podle potřeby další

podle speciálních předpisů

Speciální stavební úřady

rozhodnutí/vyjádření

(zák.č. 254/2001 Sb., zák.č.

(vodoprávní úřad, silniční

13/1997 Sb., zák.č.86/2002

správní úřad) a další

Sb.)

orgány
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B.2. Údaje o vstupech
B.2.1. Zábor půdy
Pozemky určené ke stavbě se nacházejí na jižním okraji města Přerova v blízkosti vlakového
překladiště. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č.: 5869/1, 5862/6, 5869/7, 5875/13,
5875/26, 5875/48, 5875/55, 5926/1, 5926/2, 5926/3, 5990/43, 5950/1, 5875/51, 5875/27,
5875/28, 5869/6, 5869/4, 5869/3, 5869/5, 5875/47 v k.ú. Přerov.

Dle Katastru nemovitostí se jedná především o pozemky zahrnující ornou půdu (viz tab. 2),
která je chráněna jako zemědělský půdní fond (ZPF). U těchto pozemků bude třeba jejich
trvalé vynětí ze zemědělského půdního fondu. Všechny uvedené pozemky spadají do třídy
BPEJ (bonitačně půdně ekologická jednotka) s kódem 35800.

BPEJ 35800 je zahrnuta do II. třídy ochrany zemědělské půdy, kde jsou situovány zemědělské
půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční
schopnost. Ve vztahu k ochraně ZPF jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně
odnímatelné a s ohledem na územní plánování jen podmíněně zastavitelné. V tomto případě
jsou však již dotčené pozemky vymezeny územním plánem jako plocha pro budoucí plochy
terminálu kombinované dopravy a logistického centra.

Realizace záměru si nevyžádá dočasné či trvalé vynětí půd ze PUPFL (pozemky určené k
plnění funkcí lesa).
Tab. 2: Pozemky zemědělského půdního fondu, na kterých bude realizován stavební záměr
(ZPF – zemědělský půdní fond, BPEJ – bonitačně půdně ekologická jednotka)

parcelní číslo

druh pozemku

způsob ochrany

BPEJ

vlastník

5869/1
5875/26
5875/48
5875/55
5926/1
5926/2

orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
zahrada

ZPF
ZPF
ZPF
ZPF
ZPF
ZPF

35800
35800
35800
35800
35800
35800

5990/43

orná půda

ZPF

35800

5950/1
5875/51

zahrada
orná půda

ZPF
ZPF

35800
35800

NYPRO hutní prodej, a.s.
NYPRO hutní prodej, a.s.
NYPRO hutní prodej, a.s.
NYPRO hutní prodej, a.s.
NYPRO hutní prodej, a.s.
NYPRO hutní prodej, a.s.
Oškera Karel, Bystřice
p.Hostýnem
Statutární město Přerov
Statutární město Přerov
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parcelní číslo

druh pozemku

způsob ochrany

BPEJ

vlastník

5875/27
5875/28
5869/4
5869/3
5875/47

orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda

ZPF
ZPF
ZPF
ZPF
ZPF

35800
35800
35800
35800
35800

ČR
ČR
ČR
ČR
ČR
Zdroj: Katastr nemovitostí

Chráněná území
Zájmová lokalita se nachází mimo chráněná území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny v platném znění. Území neleží v chráněném ložiskovém území, na
území výhradního ložiska ani v dobývacím prostoru.
Ochranná pásma
Během realizace záměru mohou být dotčena ochranná pásma inženýrských sítí. Souhrnně
platí, že ochranná a bezpečnostní pásma inženýrských sítí a komunikací jsou dána
příslušnými normami a obecně technickými požadavky na výstavbu a budou výstavbou
respektována. Ochranné pásmo elektrických vedení pro zemní kabelové vedení NN činí
1 m od krajního kabelu na každou stranu. Ochranné pásmo plynovodů dle zákona
č. 458/2000 Sb., § 68, u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž
se rozvádí plyn v zastavěném území obce, činí ochranné pásmo 1 m na obě strany od
půdorysu. Ochranná pásma kanalizační stoky jsou vymezena zákonem č. 274/2001,
o vodovodech a kanalizacích, vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na
každou stranu. Do průměru 500 mm včetně jsou 1,5 m, nad průměr 500 mm jsou 2,5 m.

Veškeré zásahy do ochranných pásem budou v dalších fázích zpracování projektové
dokumentace konzultovány s vlastníky a provozovateli sítí a staveb.
Lokalita nezasahuje do ochranných pásem vodních zdrojů.

B.2.2. Odběr a spotřeba vody
Odběr vody lze předpokládat jak ve fázi výstavby (vlastní stavba, zkrápění staveniště apod.),
tak v období provozu. Odběr vody v průběhu stavby bude záviset na momentální potřebě
zařízení staveniště. Pitná voda pro potřeby stavebníků bude zajišťována obvyklým způsobem
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(předpoklad dovozu vody balené). Technologická voda, jako součást stavebních směsí bude
zajišťována v rámci zabezpečení dodávky stavebních prací.

Potřeba užitkové vody bude zabezpečena kopanou studnou v areálu.. Pitná voda pro
zaměstnance bude dovážena balená.

B.2.3. Energetické zdroje
Nároky na tepelnou energii
K vytápění administrativní budovy bude využito dvou závěsných kotlů (každý o výkonu max.
40 kW), spalujících propan. V budoucnu se počítá s přivedením přípojky na zemní plyn do
areálu, současné řešení vytápění je tak pouze dočasné.
Maximální hodinová spotřeba propan-butanu bude cca 4-7 m3, vše v závislosti na ročním
období. Orientační roční potřeba plynu pro vytápění 5500 m3/rok.

Nároky na elektrickou energii
Elektrickou energií budou linky ve skladovém centru zásobovány z vlastní zděné
transformovny, ve které bude osazen v první etapě olejový transformátor v hermetickém
provedení - výkon 1600 kVA. Pro další etapu osazení linky podélného a příčného dělení
studených plechů, které budou osazeny až po vybudování dálnice (obchvat Přerova) a
trvalého dopravního napojení, bude ponechaná prostorová rezerva pro další transformátor o
výkonu cca 1x1600 kVA.
Z trafostanice ze strany NN bude nataženo přívodní vedení do hlavního rozváděče NN areálu,
ze kterého budou samostatně napojeny další objekty: hala, administrativní přístavba, venkovní
osvětlení, technologie apod.

B.2.4. Surovinové zdroje
Suroviny použité pro výstavbu budou voleny z běžně dostupných stavebních materiálů. Lze
předpokládat, že během výstavby vzniknou nároky na vstupní suroviny, jako je štěrkopísek,
kamenivo, cement, beton, ocelový skelet, apod. Obvodový plášť hal bude tvořen sendvičovými
PUR panely, ve spodní části doplněné železobetonovým soklovým panelem, podlahová
plocha bude železobetonová. Střecha bude rovněž ze sendvičových PUR panelů.
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Administrativní budova bude provedena ze stejných materiálů, doplněna o jednu interiérovou
předstěnu ze sádrokartonu.
Komunikace budou navrženy s asfaltovým krytem, parkoviště a odstavná stání budou ze
zámkové dlažby.
Jednoznačné stanovení množství surovin či jejich dodavatele však v této fázi nelze provést.
Všechny používané materiály budou splňovat požadavky na zdravotní nezávadnost.

B.2.5. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Doprava v období výstavby
Posuzovaný záměr bude klást zvýšené nároky na dopravní infrastrukturu v době vlastní
výstavby (doprava materiálu na staveniště). Nárůst dopravy na přilehlých komunikacích, který
bude způsoben dovozem a odvozem materiálu pro výstavbu objektů a ze stavby, bude časově
omezen pouze na dobu výstavby. Předpokládá se nasazení běžných stavebních mechanizmů
- bagry, scrapery, nakladače, nákladní auta, hutnící mechanizmy, finišery a válce, autojeřáby,
autodomíchávače a čerpadla na beton.
Doprava v období provozu
Doprava spojená s provozem skladovacího centra se skládá z návozu materiálu a jeho
rozvážení zákazníkům. Zásobování centra bude prováděno převážně železniční dopravou,
kdy dojde k severnímu napojení na vlečku Precheza. Tato vlečka nebude záměrem zasažena
a napojení na ni je již s provozovatelem dohodnuto. Provizorní příjezdovou komunikací bude
areál napojen na komunikaci II/436 (ul. Kojetínská), odkud bude doprava v první etapě
provozu skladu probíhat směrem přes Přerov na Ostravu. V druhé etapě, tedy po vybudování
úseku dálnice D1 kolem Přerova a napojení areálu přivaděčem na tuto dálnici, bude provizorní
komunikace zrušena a doprava bude vedena přímo na dálniční obchvat Přerova.
Dopravní přírůstek vyvolaný realizací stavebního záměru v I. etapě bude následující
(pojezdy):
50 os. automobilů/den
42 nákladních automobilů/den
2 vlakové soupravy/den
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Dopravní přírůstek vyvolaný realizací stavebního záměru ve II. etapě bude následující
(pojezdy):
50 os. automobilů/den
56 nákladních automobilů/den
4 vlakové soupravy/den
Ostatní infrastruktura
Navrhovaný objekt novostavby skladu bude zčásti napojen na stávající inženýrské sítě vedené
v okolí záměru – elektrická energie, kanalizace.
Zásobování teplem bude prováděno v rámci I. etapy z vlastních zdrojů (kotle na propan-butan
pro administrativní budovu). Počítá se však s budoucím napojením areálu na přívod zemního
plynu.
K zásobování užitkovou vodou bude na pozemku zbudována kopaná studna, odvádění
dešťových vod bude provedeno pomocí dvou akumulačních a vsakovacích nádrží v areálu.

B.3. Údaje o výstupech
B.3.1. Emise
Ke zjištění příspěvku realizace stavebního záměru k aktuální imisní situaci byla vypracována
firmou Ecological Consulting a.s. rozptylová studie (Peterková, 2011), která je zařazena jako
příloha číslo 5 tohoto oznámení. Rozptylová studie je zpracována pro dvě etapy, první pro rok
2013 – tedy období po realizaci stavebního záměru – a druhá pro rok 2020 – období, kdy
teoreticky předpokládáme vybudování napojení na dálnici D1. Vyhodnocuje příspěvek
vyvolaný realizací stavebního záměru spojený s navýšením intenzity dopravy (nové liniové
zdroje), s pojezdy na parkovištích a s novými bodovými zdroji (vytápění administrativní
budovy).
Etapa výstavby
Pro etapu výstavby nebyla rozptylová studie samostatně modelována. Lze konstatovat, že
během etapy výstavby dojde k navýšení koncentrace zejména tuhých znečišťujících látek na
samotném staveništi i na příjezdových komunikacích. Tento negativní vliv bude však plně
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reverzibilní a omezený pouze na etapu výstavby. Negativní vlivy týkající se zejména prašnosti
lze účinně eliminovat dodavatelskou kázní a dodržením následujících opatření:
•

Areál staveniště a příjezdové komunikace je třeba pravidelně zkrápět, aby bylo
zamezeno zvýšené prašnosti. Příjezdové komunikace je nutné pravidelně uklízet.

•

Vozidla přepravující sypké materiály musí být zaplachtována.

•

Vozidla přepravující stavební materiál je nutné pravidelně čistit, aby nedocházelo ke
znečišťování veřejných komunikací. Případné znečištění veřejných komunikací musí
být ihned odstraněno.

•

Při terénních pracích je třeba, aby veškerý používaný materiál byl vlhký.

•

Místa nakládky materiálu na přepravní vozidla by měla být buď zpevněná nebo
pravidelně zkrápěna a uklízena tak, aby nedocházelo vlivem pojezdů k víření
prachových částic.

Vzhledem k výše uvedenému a při dodržení výše uvedených opatření lze konstatovat, že
dočasné zhoršení emisní situace v lokalitě bude akceptovatelné.
Etapa provozu
Pro etapu provozu byla samostatně modelována rozptylová studie (Peterková, 2011), která
vyhodnocuje vliv realizace stavebního záměru, se kterým je spojeno navýšení intenzity
dopravy na okolních komunikacích, pohyb vozidel na parkovištích v objektu a provoz
některých nových bodových zdrojů znečištění ovzduší (vytápění objektu).
a) Bodové zdroje znečišťování ovzduší
Mezi bodové zdroje uvažované v rozptylové studii patří výduch z vytápění objektu
administrativní budovy. V administrativní budovy budou instalovány dva závěsné kotle, každý
o výkonu max. 40 kW, spalující propan. V lokalitě není v současné době přivedena přípojka na
zemní plyn, v budoucnosti se se zavedením přípojky počítá, využití propanu jako paliva tak
bude dočasné. Podrobnosti o bodovém zdroji jsou uvedeny v rozptylové studii (příloha 5).
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b) Plošné zdroje znečišťování ovzduší
Jako plošný zdroj byla uvažována plocha parkoviště pro osobní automobily s kapacitou 35
parkovacích míst, které bude vybudováno na jihozápadní straně areálu. Parkoviště bude
odkryté a tudíž přirozeně větrané. Podrobněji viz rozptylová studie (příloha 5).
c) Liniové zdroje znečišťování ovzduší
Mezi liniové zdroje byla zařazena příjezdová komunikace – ulice Kojetínská a nově plánovaná
příjezdová komunikace spojující ulici Kojetínskou a plánovaný areál. Dále byly do modelu
zařazeny jednotlivé komunikace v areálu, kde bude probíhat pohyb jak nákladních, tak
osobních vozidel. V úvahu byla brána rovněž vlečka, po které bude probíhat návoz materiálu
pomocí vlakových souprav.
Rozptylová studie byla zpracována pro dvě etapy stavebního záměru. V první etapě bude
doprava probíhat po ulici Kojetínské směrem přes Přerov dál na Ostravu. Ve druhé etapě, kdy
se počítá s již dostavěným úsekem dálnice D1, který bude tvořit jihozápadní obchvat Přerova,
bude veškerá doprava směřována na dálnici, kde bude vybudován sjezd přímo z dálnice.
Podrobné vstupní informace (včetně uvažovaných intenzit dopravy na příjezdových
komunikacích) jsou uvedeny v příloze 5 (rozptylová studie).
V rámci rozptylové studie byly vytipovány dva výpočtové body v místě nejbližší obytné
zástavby. Jedná se o dva referenční body – objekty k bydlení na pozemku parc. č. 258,
č. p. 248/82, v k. ú. Lověšice u Přerova a rodinný dům na pozemku parc. č. 29, č. p. 888/48,
v k. ú. Přerov.
Základní závěry rozptylové studie
V následujících odstavcích jsou zahrnuty vypočtené příspěvky k imisní koncentraci po realizaci
stavebního záměru a předpokládané imisní pozadí.

Odhad stavu imisního pozadí pro rok 2020 byl stanoven následovně:
PM10 (průměrná denní koncentrace): < 55 µg.m-3 (mírně klesající tendence)
PM10 (průměrná roční koncentrace): < 40 µg.m-3 (mírně klesající tendence)
PM2,5 (průměrná roční koncentrace): < 27 µg.m-3
NO2 (průměrná hodinová koncentrace): < 90 µg.m-3 (stagnující tendence)
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NO2 (průměrná roční koncentrace): < 30 µg.m-3 (mírně klesající nebo stagnující)
benzen (průměrná roční koncentrace): < 2 µg.m-3
benzo(a)pyren (průměrná roční koncentrace): < 2 ng.m-3
Tab. 3: Výsledky výpočtu imisní situace (přírůstky) v modelu Symos ´97 pro konkrétní výpočtové body
v místě nejbližší obytné zástavby ve výšce 1,5 m v etapě I.

koncentrace [µg.m-3]

bod č. 1 – rodinný
dům, parc. č. 261/1
bod č. 2 – rodinný
dům, parc. č. 6031/2

PM10

PM10

PM2,5

NO2

NO2

benzen

benzo(a)pyren

(rok)

(den)

(rok)

(rok)

(hod.)

(rok)

(rok)

0,0045

0,047

0,0036

0,0123

0,178

0,0003

0,0000000399

0,0139

0,059

0,011

0,0234

0,204

0,0011

0,0000000101

Tab. 4: Výsledky výpočtu imisní situace (přírůstky) v modelu Symos ´97 pro konkrétní výpočtové body
v místě nejbližší obytné zástavby ve výšce 1,5 m v etapě II.

koncentrace [µg.m-3]

bod č. 1 – rodinný
dům, parc. č. 261/1
bod č. 2 – rodinný
dům, parc. č. 6031/2

PM10

PM10

PM2,5

NO2

NO2

benzen

benzo(a)pyren

(rok)

(den)

(rok)

(rok)

(hod.)

(rok)

(rok)

0,005

0,055

0,004

0,013

0,168

0,0003

0,000000078

0,003

0,052

0,002

0,006

0,171

0,0002

0,000000004

V rozptylové studii (viz příloha č.5) je dále provedeno srovnání vypočtených hodnot imisního
příspěvku v místě nejbližších objektů s přepokládaným imisním pozadím v I. a II. etapě,
z něhož vyplývá, že imisní příspěvek uvažovaného stavebního záměru ke stávající pozaďové
koncentraci jednotlivých škodlivin ve městě Přerově bude velice nízký (max. 0,1 % imisního
limitu i imisního pozadí), což se na pozaďové imisní koncentraci prakticky neprojeví, a to
v I. i II. etapě provozu záměru.
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B.3.2. Odpadní vody
Splašková voda bude vznikat pouze v malém množství z administrativní budovy, bude
odváděna připojením na městskou kanalizaci.

Dešťová voda ze střech bude odváděna do dvou akumulačních a vsakovacích objektů
v severozápadním a jihozápadním rohu plánovaného areálu, z nichž bude vsakovat přetlakem
(mezi hladinou vody v rybníku a ustálenou hladinou spodní vody) přes spouštěné studny do
štěrkovito-písčité vrstvy. Dešťové vody z komunikací budou zasakovat přímo do vod
podzemních přes zasakovací rigoly uložené podél těchto komunikací. Dešťové vody
z odstavné plochy kamionů, u nichž nelze vyloučit kontaminaci ropnými látkami, budou před
zaústěním do dešťové stokové sítě a do akumulačního a vsakovacího rybníka předčištěny
v odlučovači lehkých kapalin.
Toto řešení nakládání s dešťovými vodami zasakováním bylo zvoleno jako jediné možné
vzhledem ke vzdálenosti recipientů a vzhledem ke kapacitě možného zaústění do městské
stokové sítě.

Dva akumulační a vsakovací objekty jsou navrhovány půdorysného rozměru cca 12 x 24 m
a hloubce 1,6 m v severozápadním a jihozápadním rohu plánovaného areálu. Svahy jsou
navrženy ve spadu 1:1.2 a i vodorovné dno bude ohumusováno a oseto. Svahy do výše
cca 1 m budou zpevněny zatravňovacími tvárnicemi. Ze dna každého zasakovacího objektu
bude spuštěno šest studni z betonových skruží Ø 1 m do hloubky 5,5 m zasahující do
štěrkopískové vrstvy s koeficientem filtrace kf = n x 10-3. Z bezpečnostních důvodů budou
studny zakryty ocelovými vtokovými mřížemi Ø 1 m. Ke každé bude zajištěn přistup po
schodišti o šiřce1,5 m.
Odlučovač lehkých kapalin je navrhován do zelené plochy u odstavné plochy kamionů. Je
navrhován jako dvě válcové podzemní nádrže v kombinaci skelet plast a železobetonová
výplň. V první nádrži Ø 3 m bude instalován gravitačně koalescenční odlučovač s usazovacím
prostorem pro střední množství kalu ( 2,0 m3), v druhé Ø 2,25 m bude sorpční filtr, kterým se
dosáhne zvýšení čistícího efektu až na 0,2 mg/l NEL. Odtok z OLK DN 300mm bude zaústěn
do šachty dešťové kanalizace před nejjižnější skladovou halou. Do téže šachty bude zaústěn i
bezpečnostní přepad, kterým budou odváděny dešťové vody z odstavné plochy kamionů v
množství přesahujícím 30 I/s.
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B.3.3. Odpady
Při realizaci stavby, jejím provozu a případném odstranění budou vznikat odpady různých
skupin a druhů. Bude se jednat jak o odpady kategorie „ostatní“ (O) tak o odpady kategorie
„nebezpečný“ odpad (N). Původce odpadů bude postupovat při veškerém nakládání s těmito
odpady (tzn. jejich soustřeďování, shromažďování, skladování, přepravě a dopravě, využívání,
úpravě, odstraňování atd.) dle příslušných platných legislativních opatření. Nakládání
s odpady se v České republice řídí ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých zákonů (zákon o odpadech), ve znění pozdějších předpisů, který nabyl
účinnosti dne 1.1.2002. Zákon upravuje nakládání s odpady po celou dobu životního cyklu
odpadu, tedy od jeho vzniku až po jeho využití či odstranění.

S legislativou odpadového hospodářství úzce souvisí legislativní předpisy platné v oblasti
nakládání s obaly, které jsou stanoveny zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně
některých zákonů (zákon o obalech) a prováděcími předpisy k tomuto zákonu. Na nakládání
s nebezpečnými

odpady

se

pak

přiměřeně

vztahuje

i

zákon

č.

356/2003

Sb.,

o chemických látkách a chemických přípravcích.

Odpady vznikající při výstavbě záměru
Při realizaci staveb záměru budou odpady shromažďovány dle druhů ve vhodných nádobách
ve vymezených prostorech objektu, kam bude umožněn samostatný příjezd. Odpadový
materiál kategorie N (bude-li vznikat) bude shromažďován odděleně do zvlášť k tomu
určených nádob z nepropustných materiálů, chráněných proto dešti ve smyslu vyhlášky
MŽP č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady. Vhodný odpad, jako je papír, sklo a
železo bude odvážen do sběrných surovin. Likvidaci a manipulaci odpadů zajistí provozovatel
u odborných firem smluvně před uvedením stavby do provozu.
Tab. 5: Přehled předpokládaných odpadů vznikajících při výstavbě stavebního záměru (O =
ostatní odpad, N = nebezpečný odpad)
Katalogové
číslo
12 01 01
12 01 13
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 04

Popis
Piliny a třísky železných kovů
Odpady ze svařování
Beton
Cihly
tašky a keramické výrobky
stavební materiály na bázi sádry
neuvedené pod číslem 17 08 01

Kategorie
odpadu
O
O
O
O
O
O
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Katalogové
číslo
17 01 99
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 03 02
17 04 02
17 04 05
17 04 11
17 05 04
17 06 04
20 01 11
20 02 03

Popis
odpad výše neuvedený
Dřevo
Sklo
Plasty
asfaltové směsi neuvedené pod
číslem 17 03 01
Hliník
železo a ocel
kabely neuvedené pod číslem 17 04
10
zemina a kamení uvedené pod
číslem 17 05 03
izolační materiály neuvedené pod
čísly 17 06 01 a 17 06 03
textilní materiál
jiný biologicky nerozložitelný odpad

Kategorie
odpadu
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Dodavatel stavby bude během stavebních prací zajišťovat kontrolu nakládání s odpady
a údržbu stavebních strojů. Pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné
kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejneru).

Při možném znečištění malých nepropustných ploch je možné provést jejich dekontaminaci
apexem. Pod stacionárními stavebními mechanismy bude umístěna olejová vana na
zachycení unikajících olejů.

Stavební suť bude v maximální možné míře recyklována pro další využití. Vytěžené
přebytečné zeminy a sutě ze stavby bez nebezpečných látek budou ukládány na skládky nebo
využity na násypy jiných staveb, rekultivace nebo jiné úpravy dle dispozic nebo se souhlasem
kompetentních orgánů.

Při kolaudačním řízení předloží dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace odpadů.

Odpady vznikající při provozu záměru
Odpady budou vznikat při následujících pracích, resp. činnostech: údržba a opravy objektů,
údržba komunikací a ploch zeleně. Dále půjde o odpady z provozu skladového areálu
a administrativní části.
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Pro nakládání s odpady vznikajícími při provozu areálu platí stejné podmínky jako při etapě
výstavby. Odstranění nebo využití odpadů bude řešeno předáním odpadů oprávněné osobě
(na základě smluvního vztahu).

Nakládání s nebezpečnými odpady
Za nakládání s odpady po zahájení provozu odpovídá jejich původce, tedy provozovatel.
Všechny odpady budou předávány organizacím oprávněným k jejich likvidaci.

Odpady vznikající při likvidaci záměru
Při případném odstranění posuzovaného areálu budou vznikat druhy odpadů obdobné jako při
fázi výstavby, jen jejich množství bude odlišné.

B.3.4. Hlukové poměry
Povolené hodnoty ekvivalentní hladiny hluku vycházejí ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.

Pro zjištění hlukových poměrů v rámci etapy provozu skladového centra byla zpracována
firmou Ecological Consulting a.s. hluková studie (viz příloha 4). Hygienické limity hluku
v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru jsou stanoveny
nařízením vlády č. 148/2006 Sb. Podle ustanovení nařízení vlády č. 148/2006 Sb. je nejvyšší
přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A v chráněném venkovní prostoru
a chráněném venkovním prostoru obytných staveb stanovená součtem základní hladiny hluku
LAz = 50 dB
a příslušných korekcí
K1 = + 10 dB

/ chráněné venkovní prostory staveb v okolí hlavních komunikací

a v ochranném pásmu drah (OPD), kde hluk z dopravy je převažující/
K2 = + 5 dB / chráněné venkovní prostory staveb ovlivněné hlukem z pozemní dopravy
po veřejných komunikacích/
K3 = - 10 dB / pro noční dobu: 6 00 - 2200 /
pro hluk z dopravy na komunikacích s korekcí pro starou hlukovou zátěž
pro den od 6 00 - 2200 hod
LAeq,T = L Aeq,T + K4
= 70 dB
pro noc od 2200 - 6 00 hod
LAeq,T = L Aeq,T + K4 + K5 = 60 dB
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pro hluk z dopravy na hlavních komunikacích
pro den od 6 00 - 2200 hod
LAeq,T = L Aeq,T + K1
= 60 dB
pro noc od 2200 - 6 00 hod
LAeq,T = L Aeq,T + K1 + K3 = 50 dB
pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích
pro den od 6 00 - 2200 hod
LAeq,T = L Aeq,T + K2
= 55 dB
pro noc od 2200 - 6 00 hod
LAeq,T = L Aeq,T + K2 + K3 = 45 dB
pro hluk z dopravy na neveřejných komunikacích a ze stacionárních zdrojů hluku
pro den od 6 00 - 2200 hod
LAeq,T = 50 dB
pro noc od 2200 - 6 00 hod
LAeq,T = L Aeq,T + K3 = 40 dB
Pro výpočty hlukové studie byly použity dva výpočtové body umístěné 2 m před fasádou
obytné fasády a to bod č. 1 – Přerov, Kojetínská č. p. 888/48 a bod č. 2 - Lověšice, Mírová č.
p. 254/86.
Tab. 6: Vypočtené hlukové příspěvky stávajícího provozu na komunikacích pro r. 2013 a 2020

Nulová varianta

Bod

Okolní veřejné komunikace
(2013)

Podlaží

Den

Noc

Den

Noc

LAeq,16h

LAeq,8h

LAeq,16h

LAeq,8h

65,8
65,5
36,2

58,5
58,2
32,3

66,1
65,8
36,5

58,8
58,5
32,5

1. NP
2. NP
1. NP

B1
B2

Okolní veřejné komunikace
(2020)

Tab. 7: Vypočtené hodnoty ve výpočtových bodech pro I. etapu

I. ETAPA (2013)

Den

Noc

Den

Noc

Den

Noc

Den

Noc

Den

Noc

Areál +
parkoviště +
stacio.
Den Noc

LAeq,16h

LAeq,8h

LAeq,16h

LAeq,8h

LAeq,8h

LAeq,1h

LAeq,8h

LAeq,1h

LAeq,8h

LAeq,1h

LAeq,8h

LAeq,1h

1. NP

66,0

58,8

< 25,0

-

< 25,0 < 25,0 < 25,0 < 25,0

< 25,0

-

< 25,0

< 25,0

2. NP

65,7

58,5

< 25,0

-

< 25,0 < 25,0 < 25,0 < 25,0

< 25,0

-

< 25,0

< 25,0

1. NP

35,4

31,5

42,5

-

28,2

-

33,9

29,6

Podlaží

Komunikace
vč. záměru

Železnice

Doprava v
areálu

26,6

25,7

Parkoviště

31,4

27,4

Stacionární
zdroje
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Tab. 8: Vypočtené hodnoty ve výpočtových bodech pro II. etapu

II. ETAPA (2020)

Den

Noc

Den

Noc

Den

Noc

Den

Noc

Den

Noc

Areál +
parkoviště
+ stacio.
Den Noc

LAeq,16h

LAeq,8h

LAeq,16h

LAeq,8h

LAeq,8h

LAeq,1h

LAeq,8h

LAeq,1h

LAeq,8h

LAeq,1h

LAeq,8h

1. NP

66,1

58,8

< 25,0

-

< 25,0 < 25,0 < 25,0 < 25,0 < 25,0

-

< 25,0 < 25,0

2. NP

65,8

58,5

< 25,0

-

< 25,0 < 25,0 < 25,0 < 25,0 < 25,0

-

< 25,0 < 25,0

1. NP

35,9

32,0

45,5

-

Bod Podlaží

B1
B2

Komunikace
vč. záměru

Železnice

Doprava v
areálu

Parkoviště

Stacionární
zdroje

28,0

25,7

31,9

27,4

28,2

-

34,5

LAeq,1h

29,6

Z výpočtů a posouzení hlukové studie vyplývá, že výstavbou skladové haly dojde k mírnému
navýšení hlučnosti na ulici Kojetínská. Toto navýšení bude trvat do výstavby dálnice D1 kolem
Přerova, kdy by se měla doprava přesunout na tuto dálnici. Hluk z ostatních zdrojů bude
setrvalý a nebude nadlimitně ovlivňovat žádný z okolních obytných objektů. Jedná se o
průmyslovou lokalitu a většina obytných objektů je situována poměrně daleko od plánované
skladové haly. Noční provoz v areálu neprobíhá a jediným zdrojem hluku v noční době je
příjezd/odjezd zaměstnanců, který však bude výrazně podlimitní. Hygienický limit z provozu
areálu nebude ve výhledovém stavu překročen v žádném venkovním chráněném prostoru
staveb.
Podrobnější vyhodnocení viz Hluková studie, příloha č. 4 tohoto oznámení.

B.3.5. Doplňující údaje
V navrhovaném areálu nebudou provozovány žádné trvalé zdroje ionizujícího záření ve
smyslu zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizující záření
(atomový zákon). Výstavbou ani provozem areálu nebudou emitována radioaktivní nebo
elektromagnetické záření v úrovních, které by mohly mít zjistitelný negativní dopad uvnitř nebo
vně objektů. Rovněž v nových budovách nebudou používány materiály, které jsou zdrojem
radioaktivního záření.

30
Ecological Consulting a.s.
www.ecological.cz

„Přerov – novostavba skladu“
Oznámení dle přílohy 3 zákona č. 100/2001 Sb.

Fotodokumentace záměru:
Obr. 3: Pohled na jižní část dotčeného území

Obr. 4: Pohled z jihu na severní část řešené
lokality

Obr. 5: Bližší pohled na ostrůvkovitý porost v jižní
části budoucího areálu

Obr. 6: Navazující liniový porost v jižní
části

Obr. 7: Místo napojení provizorní komunikace
silnici II/436

Obr. 8: Pohled na středovou část území na
směrem k vlakovému seřadišti
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
PROSTŘEDÍ
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik
dotčeného území
C.1.1. Charakteristika území
Pozemky určené ke stavbě se nacházejí na jižním okraji města Přerova v blízkosti vlakového
překladiště. Stavba bude umístěna v katastrálním území Přerov na pozemcích parc. č.:
5869/1, 5862/6, 5869/7, 5875/13, 5875/26, 5875/48, 5875/55, 5926/1, 5926/2, 5926/3, 5869/1,
5926/1, 5926/2, 5875/26.

Nadmořská výška lokality je cca 200 m n. m. Pozemek určený k výstavbě má rovinatý reliéf a
v současnosti zde převažuje orná půda.

C.1.2 Klima
Dotčená lokalita leží podle Mapy klimatických oblastí Československa (QUITT 1971) v teplé
oblasti kategorie T2, pro kterou je charakteristické 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. Bližší charakteristiky teplé
oblasti T 2 udává následující tabulka.
Tab. 9: Charakteristiky klimatické oblasti T 2 (QUITT 1971)
Klimatická oblast

T2

Počet letních dnů

50 – 60

Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více

160 – 170

Počet mrazových dnů

100 – 110

Počet ledových dnů

30 – 40
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Průměrná teplota v lednu [°C]

-2 až -3

Průměrná teplota v červenci [°C]

18 – 19

Průměrná teplota v dubnu [°C]

8–9

Průměrná teplota v říjnu [°C]

7–9

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více

90 – 100

Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm]

350 – 400

Srážkový úhrn v zimním období [mm]

200 – 300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

40 – 50

Počet dnů zamračených

120 – 140

Počet dnů jasných

40 – 50

Lokalita leží podle údajů ČHMÚ z let 1961 – 1990 (www.chmi.cz) v oblasti s průměrnou roční
teplotou 8,1 – 9 oC a ročním úhrnem srážek 601 – 700 mm. V Přerově je průměrná roční
teplota 8,6 oC, v nejteplejším měsíci červenci 18,0 oC a v nejchladnějším lednu -2,4 oC
(ŠAFÁŘ et al. 2003).

C.1.3 Geologická stavba a hydrogeologické poměry
Zájmové území je součástí akumulačního terasového systému řeky Bečvy. Zájmové území
patří do rozsáhlé neogenní sníženiny karpatské čelní hlubiny vyplněné většinou šedými,
vápnitými, vysoce plastickými jíly, tuhé až hlouběji pevné konzistence. Podložní neogenní jíly
s vysokou plasticitou tuhé až pevné konzistence byly při inženýrsko-geologickém průzkumu
(Ing. Jaroslav Tylich, GTX, Inženýrská geologie a její aplikace, duben 2011) zastiženy
v hloubce okolo 7,0 – 7,5 m pod stávajícím terénem, tj. v úrovni nadmořských výšek cca
200,0 m n.m.
Zeminy neogenního podkladu jsou překryty kvartérními aluviálnimi náplavy řeky Bečvy tvořící
údolní nivu. Jedná se o spodní souvrství tvořené písčitými štěrky údolní terasy pleistocénního
stáří o průměrné mocnosti cca 3,0 – 4,0 m. Štěrková vrstva je středně ulehlá, až ulehlá a
v plné mocnosti zvodnělá. Svrchní souvrství v údolní nivě tvoří Bečvy tvoří holocenní náplavy
rázu jílovitě písčitých zemin. Mocnost tohoto holocenního pokryvu je v průměru cca 3,0 – 5,0
m včetně cca 0,3 m mocné humózní orniční půdy.
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Hydrogeologická charakteristika
Zájmové území se nachází v kvartéru řeky Bečvy v hydrogeologickém rajonu č.163 – fluviální
sedimenty v povodí Bečvy a je součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV)
Kvartér řeky Moravy. Rovněž se zájmová plocha nachází v povodňovém území řeky Bečvy.

Hydrogeologicky je zájmová oblast charakterizována podzemní vodou průlinového typu
vázanou na průlomově dosti propustné polohy aluviálních náplavů (štěrků) řeky Bečvy a jejich
písčitějších a jílovitých nadložních poloh.
Hladina podzemní vody je mírně napjatá a po naražení dostupuje mělko pod terén. Naražená
úroveň podzemní vody byla zastižena při provádění terénních prací březen, duben 2011 cca
1,5 – 2,1 m pod stávajícím terénem, tj. v úrovni nadmořských výšek cca 205,7 – 205,1 m n.m.
Ustálená úroveň podzemní vody při provádění sond se pohybovala 1,2 – 1,6 m pod stávajícím
terénem, tj. v úrovni nadm. výšek cca 205,7 – 206,2 m n.m.
Úroveň hladiny podzemní vody je závislá na množství atmosférických srážek spadlých
v daném období. Hladina podzemní vody bude během roku kolísat cca ± 0,5 m. Uvedené
hodnoty úrovní hladin podzemní vody naražené i ustálené (z března a dubna 2011) lze
vzhledem k předcházejícímu klimatickému období hodnotit jako střední až vyšší.
Směr proudění podzemní vody lze předpokládat generelně jihozápadním až jižním směrem, tj.
po toku a k toku řeky Bečvy.

C.1.4 Nerostné suroviny
Zájmová lokalita se nenachází v chráněném ložiskovém území či stanoveném dobývacím
prostoru.

Přibližně 1 km východně od záměru se nachází nebilancované ložisko nerostů Újezdec - Horní
Moštěnice (5079500) a nevýhradní ložisko nerostů Újezdec u Přerova (3132600) se zásobami
cihlářských surovin.

Žádné z nerostných ložisek nezasahuje do zájmového území záměru a nebude záměrem
ovlivněno.
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C.1.5 Geomorfologie
Zájmové území náleží podle DEMKA a kol. (1987) k provincii Západní Karpaty, soustavě
Vněkarpatské sníženiny, podsoustavě Západní vněkarpatské sníženiny, a leží na pomezí
celků Moravská brána (podcelek Bečevská brána) a Hornomoravský úval (podcelek
Středomoravská niva).

Bečevská brána představuje JZ část Moravské brány. Jedná se o plochou pahorkatinu se
střední výškou 270 m n.m. a středním sklonem 2º44´ na sedimentech badenu a pleistocénu.
Představuje významný tektonický prolom s velmi výraznými svahy v SV části a s plochým,
převážně k J a JZ ukloněným periglaciálním reliéfem s širokou nivou řeky Bečvy (DEMEK a
kol., 1987).

Středomoravská niva zabírá střední část Hornomoravského úvalu kolem řeky Moravy a
dolního úseku Bečvy. Tato akumulační rovina má rozlohu přibližně 415 km2, střední výšku
206,1 m n. m. a střední sklon 0º22´.

C.1.6 Hydrologické poměry
Zájmové území náleží do povodí Bečvy a Moravy a náleží k úmoří Černého moře. Nachází se
v povodí č. 4-12-02-099. Nejvýznamnějším vodním tokem v oblasti je řeka Bečva, protékající
zájmovým územím stavby. Bečva vzniká soutokem Vsetínské a Rožnovské Bečvy u
Valašského Meziříčí v nadmořské výšce 288 m a představuje levostranný přítok Moravy, do
které ústí u Troubek v Hornomoravském úvalu. V zájmovém území Bečva protéká přibližně ve
směru SV – JZ. Podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 470/2001 Sb. v aktuálním znění je
Bečva významným vodním tokem.

V okolí zájmové lokality se nachází několik menších přítoků Bečvy. Mezi nejvýznamnější patří
tok Strhanec, který protéká přes Lýsky, les Žebračka a severní část Přerova. Na části jeho
toku je vodní koryto z přírodního hlediska poměrně zachovalé a proto je součástí Evropsky
významné lokality Bečva – Žebračka.

Jižní částí lokality pak protéká Svodnice, která se vlévá do Malé Bečvy (ta se vlévá do
Moštěnky a Moštěnka se nad Kroměříží vlévá do Moravy).
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V souvislosti s hydrologickými poměry území je nutné zmínit také výskyt zdrojů minerálních
vod v Horních Moštěnicích (jihovýchodní okraj obce), jejichž ochrana musí být při realizaci
záměru respektována (bližší informace viz. kapitola B.II.1).
Záplavové území
Značná část území kolem řeky Bečvy s výjimkou většiny města Přerova byla vyhlášena jako
záplavové území (rozhodnutí Okresního národního výboru v Přerově z 22. 6. 1989 o stanovení
zátopových území).
Záměr „Přerov – novostavba skladu“ se nachází ve výše zmíněném záplavovém území a toto
je třeba při dalším projekčním řešení respektovat.

C.1.7. Půdy
Podle údajů ŠAFÁŘE et al. (2003) se na území zájmové lokality nachází 2 půdní typy, a to
fluvizemě glejové a šedozemě ze spraší.

Na základě charakteristiky půd v blízkém okolí plochy pro novostavbu skladu dle bonitovaných
půdně ekologických jednotek (BPEJ) se lokalita nachází v teplém, mírně vlhkém regionu a
převažují zde fluvizemě glejové na nivních uloženinách. Méně časté jsou zde jiné typy
fluvizemí a šedozemě modální včetně slabě oglejených a šedozemě luvické na spraších,
maloplošně se pak na lokalitě vyskytují i jiné půdní jednotky.

Půdy jsou zde hluboké (nad 60 cm), výjimečně středně hluboké (30 – 60cm), většinou
bezskeletovité nebo s příměsí s celkovým obsahem skeletu do 10 %. Obsah skeletu je
vyjádřen celkovým objemovým obsahem štěrku (pevných částic hornin od 4 do 30 mm) a
kamene (pevných částic hornin nad 30 mm).
Území v blízkém okolí záměru leží většinou na úplné rovině až rovině se sklonitostí do 30.
Expozice je všesměrná.

C.1.8. Zvláště chráněná území a přírodní parky, NATURA 2000
Zvláště chráněná území dle zákona č.114/1992 Sb. v platném znění, o ochraně přírody a
krajiny můžeme rozdělit na „velkoplošná“ a „maloplošná“. Do skupiny velkoplošných zvláště
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chráněných území jsou řazeny národní parky a chráněné krajinné oblasti. Zájmová lokalita
nezasahuje do žádného maloplošného ani velkoplošného zvláště chráněného území ani do
jeho ochranného pásma.
Nejbližším maloplošným zvláště chráněným územím je národní přírodní rezervace
Žebračka, chránící unikátní lesní komplex na severovýchodním okraji Přerova. Rezervace
byla vyhlášena v roce 1949 k ochraně zbylých lužních lesů a dubohabřin. Nachází se
v katastrálním území Přerov, má rozlohu cca 234 ha a místy se tu poměrně dobře zachovala
dřevinná skladba porostů. Vyskytují se tu také cenné mokřadní biotopy. Realizací záměru
nebude NPR nijak ovlivněna, neboť se nachází ve vzdálenosti min. 2,8 km severovýchodně od
záměru.

Zvláštním typem jsou území, která byla vybrána jako lokality soustavy chráněných území
NATURA 2000 podle legislativy ES, konkrétně podle směrnice č. 79/409/EEC o ochraně volně
žijících ptáků a směrnice č. 92/43/EEC o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů
a planě rostoucích rostlin. Jedná se o „evropsky významné lokality“ (EVL) a „ptačí oblasti“
(PO).

Mezi evropsky významné lokality je zařazena také lokalita CZ0714082 Bečva – Žebračka. Ta
zahrnuje území podél řeky Bečvy mezi Hranicemi a Lipníkem, vodní náhon Strhanec mezi
Osekem nad Bečvou a Přerovem a lesní celek Žebračka. Vyskytují se zde cenné přírodní
biotopy i významné druhy živočichů. Lokalita se však k záměru novostavby skladu přibližuje
nejvíce na vzdálenost cca 2 km, nebude tedy záměrem nikterak dotčena.

V zájmovém území neleží žádná ptačí oblast ani žádný přírodní park.

C.1.9. Území chráněná na základě mezinárodních úmluv
Dalším typem území jsou území vyhlášená v rámci realizace mezinárodních úmluv na ochranu
životního prostředí. Pro posuzování vlivů staveb na cenná území v České republice jsou
Evropskou komisí za ekologicky citlivé oblasti považovány mokřady mezinárodního významu
vyhlášené na základě Ramsarské úmluvy a území, která vyhovují požadavkům Bernské
konvence. Dále se do této kategorie zařazují i významná ptačí území (tj. lokality významné
z hlediska výskytu ptáků vytipované na základě daných světově platných kritérií – viz
internetové stránky BirdLife International).
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V zájmovém území se nenachází žádná lokalita chráněná na základě výše jmenovaných
mezinárodních úmluv.

C.I.10. Územní systém ekologické stability
ÚSES je vymezován na základě zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Můžeme
jej charakterizovat jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě
blízkých, ekosystémů. ÚSES umožňuje uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivě
působí na okolní, méně stabilní části krajiny a vytváří tak základ pro její mnohostranné
využívání.
Rozlišují se tři úrovně ÚSES:
-

místní

-

regionální

-

nadregionální

Prvky územního systému ekologické stability nadregionální úrovně jsou v zájmovém území
zastoupeny nadregionálním biokoridorem řeky Bečvy (NRBK 2/45), který se nachází cca
2,8 km severozápadně od záměru.

Do kategorie regionálně významných prků ÚSES patří komplex lesa Žebračka (statut národní
přírodní rezervace), který však rovněž leží v dostatečné vzdálenosti od místa záměru.

Prvky lokální úrovně ÚSES jsou v nejbližším okolí záměru zastoupeny lokálním biokoridorem
vedeným cca 700 m jihozápadně od lokality záměru.

Žádný z prvků ÚSES nebude záměrem dotčen.

C.1.11 Významné krajinné prvky
Pojem významný krajinný prvek byl do praxe zaveden zákonem č.114/1992 Sb. O ochraně
přírody a krajiny. VKP jsou dle tohoto zákona definovány jako ekologicky, geomorfologicky či
esteticky hodnotné části krajiny, které utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její
stability. VKP jsou jednak taxativně určeny zákonem – lesy, rašeliniště, vodní toky, jezera,
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rybníky a údolní nivy, jednak jsou jimi další segmenty krajiny, které v souladu se zákonem
zaregistruje příslušný orgán státní správy.

Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze
tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační
funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného
prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové
zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří
zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování
pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů.

V okolí záměru se nachází 2 typy významných krajinných prvků. První z nich představují vodní
toky. Nejvýznamnějším tokem je bezesporu řeka Bečva severozápadně od záměru a dále
vodní tok Svodnice, protékající jižně od záměru.
Druhým typem významných krajinných prvků jsou údolní nivy výše uvedených vodních toků.
Velká část těchto niv je však upravena a zastavěna. Pojem „údolní niva“ byl pro potřeby
ochrany přírody definován legislativním odborem MŽP ČR a publikován ve Věstníku MŽP
8/2007 v tomto znění: Údolní niva je rovinné údolní dno aktivované při povodňovém stavu
vodního toku; tvoří ji štěrkovité, písčité, hlinité nebo jílovité naplaveniny, jejichž úložné poměry
často vykazují nepravidelnosti způsobené větvením toku, vznikem ostrovů, meandrů,
náplavových kuželů a delt, sutí, svahových sesuvů apod. Terénními úpravami, zástavbou či
jinými technickými zásahy ztrácejí tyto prostory svůj přirozený charakter a nejsou pak
(přestože jejich fyzikálně-hydrologická charakteristika může být zachována) hodnoceny jako
údolní niva ve smyslu ustanovení §3 písm. b) zákona č. 114/92 Sb.

Významné lesní porosty a rybníky se v oblasti nacházejí až ve větší vzdálenosti od záměru a
záměr se jich nedotýká. Jižně od záměru ve vzdálenosti cca 50 m se nachází drobná vodní
plocha na pozemku vedeném dle katastru nemovitostí jako orná půda. Tato vodní plocha
nebude záměrem rovněž nijak dotčena.

V zájmovém území se podle informací MěÚ Přerov nenalézají žádné registrované významné
krajinné prvky.
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C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí
v dotčeném prostředí, které budou pravděpodobně významně
ovlivněny
C.2.1. Fauna a flóra
Zájmová lokalita leží z hlediska biogeografického členění České republiky (CULEK, 1996)
v Kojetínském bioregionu. Území leží v termofytiku, fytogeografickém okresu Haná,
podokresech Hanácká pahorkatina a Hornomoravský úval. V oblasti dochází k mísení
hercynské bioty s karpatskými prvky, jejichž pronikání je však omezeno intenzivní
zemědělskou činností.
FLÓRA
Potenciální přirozená vegetace
Potenciální přirozená vegetace představuje vegetaci, která by se za předpokladu nulového
působení člověka přirozeně vyskytovala v daném území. Vegetační typ by v takovém případě
byl výsledkem klimatických podmínek a stanovištních poměrů konkrétního stanoviště. Znalost
potenciální rekonstruované vegetace má velký význam především pro ochranu existujících
zbytků přirozených společenstev rostlin, a také pro volbu vhodné druhové skladby např. při
vegetačních úpravách a náhradních výsadbách dřevin. Podle Mapy potenciální přirozené
vegetace České republiky (NEUHÄUSLOVÁ, 1998) je v území záměru převažující
rekonstruovanou vegetací následující typ vegetace:
Jilmové doubravy (Querco-Fagetum) představují společenstvo jen zřídka zaplavovaných
říčních niv v nížinách teplé klimatické oblasti, s optimem výskytu v nadmořských výškách pod
220 m n. m. Je vázáno na pedogeneticky vyvinutější lužní, případně glejové půdy (hnědá
vega, hnědozemní glej) v širokých říčních úvalech.

Jilmová doubrava tvoří zpravidla třípatrové fytocenózy s dominantním dubem letním (Quercus
robur) nebo jasanem (Fraxinus excelsior) ve stromovém patru. Jasan bývá často hospodářsky
silně preferován. Podíl jilmů (Ulmus minor, Ulmus laevis), typických dřevin tvrdého luhu,
v poslední době naopak poklesl v důsledku grafiózy. Častou příměs tvoří lípa srdčitá (Tilia
cordata), ve vlhčí variantě též olše lepkavá (Alnus glutinosa) a další typické dřeviny měkkého
luhu, v sušší variantě habr (Carpinus betulus), příp. javor babyka (Acer campestre). Druhově
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bohaté bývá keřové patro. Kromě zmlazených dřevin stromového patra se nejčastěji objevuje
svída krvavá (Swida sanguinea), ve vlčích typech střemcha (Padus avium), příp. bez černý
(Sambucus nigra). Bylinné patro tvoří zpravidla výrazný aspekt jarních geofyt s dominancí
orseje jarního (Ficaria bulbifera, ve vlčích typech), dymnivky duté (Corydalis cava), sasanky
hajní (Anemone nemorosa), česneku medvědího (Allium ursinum), příp. bledule jarní
(Leucojum vernum), sněženky jarní (Galanthus nivalis) či ladoňky (Scilla vindobonensis).
Nejčastějšími složkami letního aspektu jsou bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria) nebo
kopřiva dvoudomá (Urtica dioica). Mechové patro je většinou zanedbatelné.

Zbytky porostů přirozeného složení jsou velmi sporadické. Většinu porostů představují
monokultury (Fraxinus exelsior, Quercus robur, případně i nepůvodní Quercus rubra, Acer
pseudoplatanus či rychle rostoucí hybridní topoly). Převážná část plochy těchto luhů je
zemědělsky využívána, a to především jako pole (zelenina, kukuřice, ozimý ječmen, pšenice,
řepka, cukrovka), řidčeji jako produktivní louky.

Fragmenty jilmových doubrav, kdysi typických prvků říčních niv nejnižší části střední a
severovýchodní Moravy, patří dnes k silně ohroženým společenstvům. Podmínkou jejich
existence je zachování přirozeného vodního režimu s občasnými záplavami. Odvodnění
pozemků, doprovázené sníženou produkční schopností stanoviště, bude mít za následek
vystřídání těchto společenstev dubohabřinami. Význam zachovaných porostů víceméně
přirozeného složení lze vidět v jejich funkci břehoochranné a půdoochranné a v pozitivním
vlivu na mezoklima území. Poskytují rovněž ochranu fauně v zemědělsky silně využívané
krajině úrodných úvalových luhů a nemalou mírou přispívají ke zvýšení diverzity území.
Aktuální vegetace zájmového území
Vzhledem k charakteru záměrem dotčených ploch (převažující orná půda) nepředpokládáme
na dané lokalitě výskyt rostlinných společenstev blízkých rekonstruovaným společenstvům,
ani výskyt zvláště ohrožených či zákonem chráněných druhů rostlin.
Nepředpokládáme, že by realizací záměru došlo k likvidaci hodnotných přírodních a/nebo
přírodě blízkých rostlinných společenstev a chráněných druhů rostlin.

Na řešené ploše významně převažuje orná půda, pouze v jižní části záměru se nachází
ostrůvkovitý dřevinný porost s převažujícím

topolem bílým (Populus alba), hlohem

(Crataegus sp.), růží šípkovou (Rosa canina). Na porost navazuje dřívější dřevinná liniová
výsadba jařábu obecného (Sorbus aucuparia), kultivaru vrby (Salix sp. 'Pendula'), apod.
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FAUNA
Vzhledem k umístění a charakteru lokality nepředpokládáme výskyt žádných zvláště
ohrožených ani zákonem chráněných druhů.
Z faunistického hlediska se nejedná o území příliš bohaté. V současnosti se na dotčeném
území rozkládají především travní společenstva, na kterých lze předpokládat výskyt drobných
savců jako je ježek východní (Erinaceus concolor), krtek obecný (Talpa europaea), hraboš
polní (Microtus arvalis), rejsek obecný (Sorex araneus), myšice (Apodemus sp.). Významný
podíl fauny pak tvoří ptáci. Lze jmenovat poštolku obecnou (Falco tinnunculus), káně lesní
(Buteo buteo), skřivana polního (Alauda arvensis), rehka domácího (Phoenicurus ochruros),
budníčka menšího (Phylloscopus collybita), sýkoru koňadru (Parus major), strnada obecného
(Emberiza citrinella), bažanta obecného (Phasianus colchicus), byl pozorován i výskyt
vlaštovky obecné (Hirundo rustica), která je podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. zařazena mezi
druhy ohrožené. Stavba však nikterak neovlivní její hnízdiště (zejména hospodářské a
technické budovy a jejich části ve vesnické zástavbě Lověšic) ani její loviště (intravilán
Lověšic, okolní zahrady, pole a v širším okolí vodní plochy). V jižní části plánovaného záměru
se nachází drobný keřový a dřevinný porost, který v zemědělsky obdělávané krajině
představuje útočiště pro řadu živočichů, jeho dotčení však nebude mít zásadní vliv na možnost
migrací či dotčení biotopů zvláště chráněných druhů.
Realizací záměru nedojde k zásahům do stanovišť zvláště chráněných druhů živočichů,
rozmnožišť, nocovišť ani zimovišť, nedojde ani k přetnutí migračních cest živočichů.

Obecně lze říci, že populace savců na dotčené lokalitě by optimalizací záměru neměly být
výrazně ovlivněny.

C.2.2. Nemovité kulturní památky, archeologická a paleontologická naleziště
Centrální část města Přerova okolo Horního náměstí byla v roce 1992 vyhlášena jako městská
památková zóna (Vyhláška MK ČR č. 476/1992 Sb. ze dne 10.9.1992 o prohlášení území
historických jader vybraných měst za památkové zóny). Hranice památkové zóny začíná na
nábřeží Protifašistických bojovníků p.č. 4954, pokračuje ulicí Pod valy p.č. 5065, prochází
vnějšími hranicemi p.č. 4996, 381 na ulici Wilsonovu p.č. 4951/3, pokračuje ulicí Pivovarskou
p.č. 4998, ulicí Na Marku p.č. 4955 a přes hranice p.č. 238 se vrací k nábřeží Protifašistických
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bojovníků, kde se hranice uzavírá (příloha k vyhlášce č. 476/1992 Sb.). Památková zóna je
však od lokality plánované stavby vzdálena cca 1 km a nebude záměrem nijak ovlivněna.

Celé území Přerova včetně širšího okolí je považováno z archeologického hlediska za
významné a v minulosti zde byly zjištěny četné archeologické nálezy. Severozápadně od
centra Přerova v Předmostí bylo objeveno naleziště pravěkého člověka – stanoviště lovců
mamutů s četnými kosterními pozůstatky z paleolitu. Lokalita byla prohlášena za kulturní
památku, nicméně prostor naleziště byl zdevastován panelovou výstavbou.

V nejbližším okolí plánované novostavby skladu se nachází několik kulturních nemovitých
památek, do přehledu v tab. 10 byly vybrány jen ty nejbližší nemovité kulturní památky.
V rámci širšího okolí se pak zejména ve městě Přerov vyskytuje celá řada památek.

Žádná z uvedených památek by neměla být plánovaným záměrem ovlivněna.
Tab. 10: Vybrané významné nemovité kulturní památky v okolí záměru „Přerov – novostavba
skladu“
název památky

rejstříkové
číslo

přijímací budova
železniční stanice

11170/9-28

socha Elektry

26356/8-546

činžovní dům SME

50854/9-85

kaple P. Marie

45709/8-557

Umístění

vzdálenost od záměru

Přerov I-Město, Husova 1,
parc.č. 908
Přerov I-Město, Husova,
parc.č. 6868/17
Přerov I-Město, Husova 10,
parc.č. 902
Přerov III-Lověšice, parc.č.
514

cca 700 m severně
cca 1 km severně
ca 800 m severně
ca 1 km jižně

http://monumnet.npu.cz/monumnet.php

C.2.3. Území se zvýšenou citlivostí, resp. zranitelností
V prostoru zájmové lokality se nenachází území se zvýšenou citlivostí, respektive zranitelností
s ohledem na stanovištní poměry. V bližším okolí záměru novostavby skladu se nenacházejí
území s výskytem sesuvů, sutě, nestabilizované náplavy a písky. Svahy se sklonem 6 – 12 %
se nalézají pouze v oblasti Čekyňského kopce a severovýchodně od Moštěnic. Rovněž
nepředpokládáme výskyt starých důlních děl. Podle mapy seizmického rajónování spadá
zájmové území do oblastí s očekávanou maximální hodnotou intenzity zemětřesení 6°MSK-64
(Mercalliho klasifikační stupnice upravená pro technickou praxi).
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Územím protéká řeka Bečva, pro kterou bylo rozhodnutím Okresního národního výboru
v Přerově z 22. 6. 1989 vyhlášeno záplavové území. Lokalita záměru se nachází v tomto
záplavovém území.

Území se nachází v oblasti s nízkým radonovým rizikem.
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich významnosti a
velikosti
D.1.1. Vlivy na flóru a faunu
Flóra
Realizace záměru nevyvolá zásah do lesních ekosystémů. Výstavbou záměru budou dotčeny
dřeviny rostoucí mimo les a to 3 stromy v místě napojení provizorní příjezdové komunikace na
ulici Kojetínská a v jejím dalším vedení v jižní části areálu, kde bude třeba vykácet
cca 12 dřevin liniového porostu (převážně jeřáb obecný) a cca 9 keřů východně od
akumulační nádrže na jižním okraji areálu.
Kácení dřevin by mělo být provedeno mimo vegetační období a období hnízdění ptáků, tj.
mimo měsíce duben až říjen. Pokud některé z kácených dřevin dosáhnou parametrů daných
vyhláškou č. 395/1992 Sb., je třeba předem zažádat příslušný orgán ochrany přírody
(Magistrát města Přerova) o povolení ke kácení dřevin. Příslušný orgán ochrany přírody poté
může stanovit provedení náhradních výsadeb ke kompenzaci ekologické újmy.
Vzhledem k tomu, že se z převažující části jedná v lokalitě plánovaného záměru o ornou půdu,
můžeme považovat vliv na flóru za málo významný.
Fauna
Podle dostupných informací nebyl na zájmové lokalitě zjištěn výskyt zvláště chráněných
živočichů dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a vyhlášky č. 365/1992 Sb.

Provoz skladového centra nepředstavuje významné riziko pro volně žijící živočichy.

Vzhledem k aktuálnímu stavu fauny v lokalitě a vzhledem k lokalizaci objektu na okraji
intravilánu Přerova, nepředstavuje výstavba a provoz skladového centra významné riziko pro
volně žijící živočichy. Negativní vliv na zoocenózu lze označit za akceptovatelný.
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Ekosystémy
Realizace stavebního záměru nebude znamenat negativní ovlivnění ekosystémů, ke kterému
dojde zejména díky odstranění bylinných a keřových porostů. Vzhledem k tomu, že se zde
jedná především o soubor náletových dřevin a plevelných bylin a nejedná se o floristicky a
faunisticky cennou lokalitu, nebude zásah do ekosystémů nijak zásadní. Zároveň prvky ÚSES
se nacházejí v dostatečné vzdálenosti, tudíž nebudou realizací stavebního záměru negativně
ovlivněny. Ostrůvkovitá plocha dřevin, sloužící jako útočiště živočichů v agrární krajině a jako
migrační prvek, zůstane zachována.

Stejně tak lze ve shodě s příslušným orgánem ochrany přírody konstatovat (viz příloha 7), že
vliv hodnoceného záměru na území soustavy NATURA 2000 nebude významný.

D.1.2. Vliv na významné krajinné prvky
Nejbližším VKP v okolí posuzovaného záměru je VKP vodní tok Svodnice, protékající
cca 600 m jižně od plánovaného areálu. Tento však nebude záměrem nijak dptčen, stejně tak
ani ostatní VKP (lesy, rybníky, apod.), neboť se nacházejí v dostatečné vzdálenosti od lokality
záměru. V sousedství jižně od záměru (cca 50 m) se nachází drobná vodní plocha na
pozemku, který je dle katastru nemovitostí veden jako orná půda, tato vodní plocha rovněž
nebude záměrem dotčena.
Stavbou dojde pouze k dotčení cca 15 kusů dřevin rostoucích mimo les.

Lze tedy konstatovat, že realizace záměru nebude mít žádný vliv na významné krajinné prvky.

D.1.3. Vlivy stavby na estetickou hodnotu krajiny
Skladové centrum bude po stránce architektonické zcela odpovídat obvyklému standardu
obdobných objektů. Vzhledem k tomu, že stavební záměr bude situován do stávající zástavby
obdobných objektů a svou výškou nebude výrazně vyčnívat (výška cca 13 m), nepovažujeme
negativní estetický vliv stavebního záměru na krajinu za nijak zásadní.

D.1.4. Vlivy na ovzduší
Vliv stavby na ovzduší v období výstavby lze omezit na emise tuhých částic do ovzduší při
manipulaci se sypkými hmotami a na emise ze stavebních strojů a nákladních automobilů.
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Dopad vlastní stavební činnosti (včetně zemních prací) bude co nejvíce minimalizován
zvolenou technologií zakládání a provádění stavby.

Vlivy vyvolané stavební dopravou a mechanizací nebyly pro potřeby oznámení matematicky
modelovány. Vzhledem k předpokládanému rozsahu stavebních prací a umístění stavby lze
však tvrdit, že vliv ze stavební činnosti za dodržení opatření uvedených v kapitole D.4. nebude
mít významný negativní vliv na ovzduší v širším okolí zájmové lokality.

V rámci realizace záměru nebude instalován žádný nový střední, velký či zvláště velký zdroj
znečištění ovzduší. Rovněž nepředpokládáme žádné zásadní změny v imisní situaci podél
přístupových cest na místo staveniště.
Vytápěna bude pouze administrativní přístavba hal, a to dvěma kotli, každý o výkonu max. 40
kW, spalujících propan. Dalším zdrojem znečistění ovzduší budou pojezdy jak nákladních
vozidel, tak osobních vozidel zaměstnanců a návštěvníků skladového centra. Konkrétní údaje
jsou uvedeny v příloze 5.
Z důvodu možného negativního ovlivnění ovzduší byla zpracována rozptylová studie
(Peterková 2011), která hodnotí negativní vlivy vyvolané realizací stavebního záměru.
Rozptylová studie zahrnuje vliv bodových zdrojů znečištění ovzduší (vytápění administrativní
budovy) a osobní dopravy a pojezdů z nákladní a železniční dopravy. Je zpracována pro rok
2013 (I.etapa) a pro rok 2020 (II.etapa – vybudování dálničního obchvatu města Přervoa –
dálnice D1), a zahrnuje nejhorší možný stav způsobený realizací stavebního záměru.
Konkrétní údaje jsou uvedeny v kapitole B.3.1. Emise a v příloze 5.

Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že po realizaci stavebního záměru nebudou v místě
nejbližší obytné zástavby v lokalitě překračovány imisní limity většiny sledovaných škodlivin.
Problematickou škodlivinou by mohly být za nepříznivých rozptylových podmínek průměrné
denní koncentrace PM10, kde se odhad imisního pozadí pohybuje okolo 55 µg.m-3, což je za
hranicí imisního limitu. Příspěvek k průměrné denní koncentraci PM10 bude však velmi nízký
(max. 0,059 µg.m-3 v místě nejbližší obytné zástavby). Na hranici imisního limitu se dle
výsledků stanice AIM v Přerově pohybuje i roční průměrná koncentrace částic PM2,5.
Příspěvek vyvolaný provozem stavebního záměru bude v místě nejbližší obytné zástavby cca
0,011 µg.m-3, což představuje 0,04 % imisního limitu. Dále bude velmi pravděpodobně
překročen imisní limit pro roční průměrnou koncentraci benzo(a)pyrenu, která je v Přerově dle
výsledků měřících stanic překračována již v současnosti a pohybuje se okolo 2 ng.m-3.
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Z výsledků

výpočtu

je

však

zřejmé,

že

příspěvek

k průměrné

roční

koncentraci

benzo(a)pyrenu bude minimální (bude se pohybovat v řádu desetitisícin procenta).

U ostatních charakteristik budou imisní limity splněny.

Z výše uvedených výsledků je patrné, že imisní příspěvek uvažovaného stavebního záměru ke
stávající pozaďové koncentraci jednotlivých škodlivin ve městě Přerově bude velice nízký
(max. 0,1 % imisního limitu i imisního pozadí), což se na pozaďové imisní koncentraci
prakticky neprojeví.

Z výsledků rovněž vyplývá, že v etapě II. stavebního záměru dojde k odklonění dopravy z ulice
Kojetínské na nový dálniční obchvat a doprava nebude vedená přes centrum Přerova. Dojde
tak i k částečnému odklonění imisní zátěže mimo obytnou zástavbu v Přerově. Ve II. etapě se
však částečně navýší intenzita dopravy, což např. u referenčního bodu č. 1 vyrovná pozitivní
vliv napojení areálu na dálniční obchvat. Lze konstatovat, že lokalita určená k realizaci
stavebního záměru je vybraná velmi vhodně v blízkosti nádraží a železniční vlečky a
v blízkosti budoucího obchvatu města.

D.1.5. Vlivy na půdu
Pozemky určené ke stavbě se nacházejí na jižním okraji intravilánu města Přerova, v blízkosti
vlakového seřadiště. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č.: parc. č.: 5869/1, 5862/6,
5869/7, 5875/13, 5875/26, 5875/48, 5875/55, 5926/1, 5926/2, 5926/3, 5990/43, 5950/1,
5875/51, 5875/27, 5875/28, 5869/6, 5869/4, 5869/3, 5869/5, 5875/47 v k.ú. Přerov.

Dle Katastru nemovitostí se jedná především o pozemky zahrnující ornou půdu (viz tab. 2),
která je chráněna jako zemědělský půdní fond (ZPF). U těchto pozemků bude třeba jejich
trvalé vynětí ze zemědělského půdního fondu. Všechny uvedené pozemky spadají do třídy
BPEJ (bonitačně půdně ekologická jednotka) s kódem 35800, II.stupeň ochrany BPEJ, kde
jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů
nadprůměrnou produkční schopnost. V tomto případě jsou však již dotčené pozemky
vymezeny územním plánem jako plocha pro budoucí plochy terminálu kombinované dopravy a
logistického centra. Při správné skrývce orniční vrstvy není třeba očekávat významné
negativní ovlivnění ploch ZPF.
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Realizace záměru si nevyžádá dočasné či trvalé vynětí půd ze PUPFL (pozemky určené k
plnění funkcí lesa).

Ovlivnění půdy vlivem výstavby skladového centra bude při dodržení opatření uvedených
v kapitole D.4 málo významné.

D.1.6. Vlivy na nerostné zdroje a geologické prostředí
Jak již bylo uvedeno v předcházejících kapitolách, v bezprostřední blízkosti zájmové lokality se
nenachází žádné významné ložisko nerostných surovin, stanovený dobývacím prostor,
chráněné ložiskové území či území bilancovaných výhradních a nevýhradních ložisek dle
zákona č. 44/1988 Sb. (horní zákon, v platném znění).

Realizace záměru nebude tedy dle nám známých skutečností mít žádný negativní vliv na
horninové prostředí a využívání horninových a nerostných zdrojů v širším okolí zájmové
lokality.

D.1.7. Vlivy na vodní toky, vodní plochy a vodní zdroje
V bezprostřední blízkosti stavebního záměru se nevyskytují žádné vodní plochy, vodní toky
ani zde není situováno pásmo hygienické ochrany podzemních vod. Lze tedy konstatovat, že
uvažovaný stavební záměr nebude mít významný vliv na vodní toky, plochy či zdroje. Odpadní
vody budou odvedeny do systému veřejné kanalizace. Dešťové vody budou odváděny
systémem dvou akumulačních a vsakovacích objektů. Podzemní vody v okolí nebudou
provozem záměru významně ohroženy.
Záměr se nachází v CHOPAV Kvartér řeky Moravy. Možnost ovlivnění podzemních vod
souvisí především s úniky znečišťujících látek při haváriích. Při dodržování bezpečnosti práce
a doporučení uvedených v kapitole D.IV bude toto riziko minimalizováno.

V souvislosti s umístěním záměru v záplavovém území řeky Bečvy byla navržena odpovídající
úroveň podlah objektu. Je třeba zažádat příslušný vodoprávní úřad o souhlas ke stavbám
v záplavovém území (dle §17 zákona č. 254/2001 Sb.).
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D.1.8. Vlivy stavby na veřejné zdraví
Z hlediska potencionálního ovlivnění obyvatelstva přicházejí teoreticky v úvahu faktory
fyzikální (hluk, vibrace), chemické (znečišťování ovzduší, vody a půdy) a psychosociální
(rušení pohody aj.). Jako nejvýznamnější možné vlivy spojené s výstavbou a provozem
skladového centra byly v rámci přípravných prací vytipovány vlivy spojené s hlukovým
zatížením lokality a znečišťováním ovzduší.

Nárůst hluku v etapě výstavby bude plně reverzibilní a bude omezen pouze na krátké období
výstavby, kdy není třeba předpokládat, že bude mít realizace stavebního záměru významný
negativní dopad na obyvatele v nejbližších obytných domech.

V období provozu záměru dojde pouze k mírnému navýšení hladiny hluku na ulici Kojetínská
(o 0,2 dB). Ve druhé etapě, kdy dojde k napojení areálu na dálnici D1, nebude nákladní
doprava již hlukovou situaci na ulici Kojetínská ovlivňovat. Hluk z ostatních zdrojů bude
setrvalý a nebude nadlimitně ovlivňovat žádný z okolních obytných objektů. Hygienický limit
z provozu areálu nebude ve výhledovém stavu překročen v žádném venkovním chráněném
prostoru staveb a není tedy třeba očekávat ovlivnění zdraví obyvatelstva.

Znečišťování ovzduší v etapě výstavby bude časově omezené a plně reverzibilní a pokud
budou přijata preventivní opatření uvedena v kapitole D.4., nebude etapa výstavby skladového
areálu znamenat významný vliv na zdraví obyvatel.

Z rozptylové studie (příloha 5) vyplývá, že imisní příspěvek uvažovaného stavebního záměru
ke stávající pozaďové koncentraci jednotlivých škodlivin ve městě Přerově bude velice nízký
(max. 0,1 % imisního limitu i imisního pozadí), což se na pozaďové imisní koncentraci
prakticky neprojeví. Problematickou škodlivinou jsou na území města Přerova za nepříznivýh
rozptylových podmínek průměrné denní koncentrace PM10, kde se odhad imisního pozadí
pohybuje okolo 55 µg.m-3, což je za hranicí imisního limitu. Příspěvek k průměrné denní
koncentraci PM10 bude však velmi nízký. Na hranici imisního limitu se dle výsledků stanice
AIM v Přerově pohybuje i roční průměrná koncentrace částic PM2,5. Příspěvek vyvolaný
provozem stavebního záměru bude v místě nejbližší obytné zástavby představovat 0,04 %
imisního limitu. Dále bude velmi pravděpodobně překročen imisní limit pro roční průměrnou
koncentraci benzo(a)pyrenu, která je v Přerově dle výsledků měřících stanic překračována již
v současnosti a pohybuje se okolo 2 ng.m-3. Z výsledků výpočtu je však zřejmé, že příspěvek
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k průměrné roční koncentraci benzo(a)pyrenu bude minimální (bude se pohybovat v řádu
desetitisícin procenta). Po realizaci připojení na nový dálniční obchvat (etapa II.), bude navíc
doprava odkloněna od centra města Přerova, dojde tak k částečnému snížení imisní zátěže
obyvatelstva.

Za podmínky dodržení všech stávajících legislativních norem a doporučení, která jsou
uvedena v předloženém oznámení, není dán předpoklad závažného ovlivnění zdravotního
stavu obyvatelstva v důsledku realizace stavebního záměru.

Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby
Přesný počet obyvatel či plochu zasaženého území ovlivněných účinky stavby nelze stanovit.
Nejbližší obytná zástavba se nachází na Kojetínské ulici cca 450 m severozápadně a na ulici
Mírová cca 350 m jižně od záměru. Jedná se o několik málo rodinných domků. Můžeme
hovořit max. o dvou desítkách obyvatel. Žádný z předepsaných limitů (z hlediska hluku a
ochrany ovzduší) zde nebude v souvislosti s realizací záměru překročen. Vlivy na obyvatele
byly vyhodnoceny jako málo významné a omezené především na období stavebních prací.
Ovlivnění faktorů psychické pohody
Faktory psychické pohody by mohly být ovlivněny zejména v době výstavby. Rušivým
faktorem by mohla být jednak doprava stavebních materiálů na stavbu a pak vlastní stavební
práce. Tyto vlivy (které jsou dočasné) však budou minimalizovány na nejnižší možnou míru
dodržováním opatření, která jsou uvedena souhrnně v kapitole D.4. Rovněž prašnost, jejíž
limity jsou na území Přerova již současnosti překračovány, by mohla představovat snížení
faktoru pohody. Zvýšená prašnost se může projevovat zejména v období provádění
výkopových prací za dlouhodobě suchého a větrného období. Tento vliv je rovněž dočasný
(omezen na období výstavby), přičemž při provozu již skladové centrum významným zdrojem
prašnosti nebude.

V etapě provozu skladového centra dojde k částečnému zhoršení imisní a hlukové situace,
která však nebude mít významný vliv na zhoršení psychické pohody obyvatel.
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D.1.9. Vlivy na nemovité kulturní památky, archeologické památky a naleziště
Jak je již uvedeno v kapitole C.2.2. Nemovité kulturní památky, archeologická a
paleontologická naleziště, nebude žádná z nemovitých kulturních památek plánovanou
výstavbou skladového areálu dotčena.

Vzhledem k možnosti archeologických nálezů je nutné zajistit archeologický dozor.

D.1.10. Ostatní vlivy
Samotná stavba a provoz sebou neponesou riziko biologických vlivů na okolní společenstva.
Zejména v období výstavby existuje riziko zavlečení nepůvodních druhů rostlin do lokality –
zejména jde o křídlatku japonskou (Reynoutria japonica) a její křížence. Jiné ekologické vlivy
(např. ionizující nebo elektromagnetické záření) nebyly v rámci zpracovávání oznámení
prokázány.

D.1.11. Vliv produkce odpadů
Odpady budou vznikat v rámci výstavby i v rámci provozu areálu. Původce odpadů bude,
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění, nakládat s odpady podle jejich
skutečných vlastností. Bude je shromažďovat a třídit podle druhu a kategorií a zabezpečí je
před nežádoucím únikem do životního prostředí. Odstranění všech odpadů bude zajištěno
subdodavatelsky oprávněnou společností vlastnící příslušná oprávnění při nakládání
s odpady.

Bude-li s odpady v lokalitě v průběhu výstavby a provozu nakládáno v souladu s platnou
legislativou na úseku odpadového hospodářství, nepředpokládáme žádné negativné ovlivnění
životního prostředí v důsledku produkce odpadů z provozu a výstavby areálu.

Vliv produkce odpadů v období výstavby nebude z hlediska životního prostředí významný,
zároveň produkce odpadů v období provozu by neměla výrazně zatěžovat životní prostředí.
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D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Přesný počet obyvatel či plochu zasaženého území ovlivněných účinky stavby nelze stanovit.
Nejbližší obytná zástavba se nachází na Kojetínské ulici cca 450 m severozápadně a na ulici
Mírová cca 350 m jižně od záměru. Jedná se o několik málo rodinných domků. Můžeme
hovořit max. o dvou desítkách obyvatel. Žádný z předepsaných limitů (z hlediska hluku a
ochrany ovzduší) zde nebude v souvislosti s realizací záměru překročen. Vlivy na obyvatele
byly vyhodnoceny jako málo významné a omezené především na období stavebních prací.

D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahující
státní hranice
Nejsou předpokládány žádné nepříznivé vlivy přesahující hranice ČR.

D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů
Investor dodrží veškerá nařízení, opatření a navazující rozhodnutí dle platných legislativních
předpisů – viz jednotlivé kapitoly oznámení a tab. 1.

Dále bude nutné dodržovat opatření podle následující specifikace:
Opatření ve fázi přípravy:


Bude zpracován harmonogram výstavby tak, aby v maximální možné míře eliminoval
nepříznivé dopady na veřejné zdraví obyvatelstva a jednotlivé složky životního prostředí.



Bude vypracován systém nakládání s odpady vznikajícími v průběhu stavby, který bude
zaměřen na jejich třídění, oddělené shromažďování a následné využití či odstranění.



Pokud bude při výstavbě zacházeno s látkami závadnými vodám ve větším rozsahu, nebo
když bude zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo
podzemní vody, je třeba pro období výstavby zpracovat plán opatření pro případ havárie.



Po dohodě s vodoprávním úřadem (dle §71, odst.4 zákona č. 254/2001 Sb.) zpracovat
povodňový plán
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Opatření ve fázi realizace:


Během stavby budou dodržovány podmínky na ochranu životního prostředí a jeho
jednotlivých složek, bezpečnosti práce, požárního zabezpečení a ochrany zdraví a
zdravých životních podmínek při výstavbě, dle platných právních předpisů, směrnic a
platných technických norem.



Dodavatel stavby bude zodpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím
využívaných přístupových cest ke staveništi po celou dobu probíhajících stavebních prací.



Na zařízení staveniště budou minimalizovány zásoby sypkých stavebních materiálů a
ostatních potenciálních zdrojů prašnosti; vlastní zemní práce budou prováděny po etapách
vždy v rozsahu nezbytně nutném.



Areál staveniště a příjezdové komunikace je třeba pravidelně zkrápět, aby bylo zamezeno
zvýšené prašnosti. Příjezdové komunikace je nutné pravidelně uklízet.



Vozidla přepravující sypké materiály musí být zaplachtována.



Vozidla přepravující stavební materiál je nutné pravidelně čistit, aby nedocházelo ke
znečišťování veřejných komunikací. Případné znečištění veřejných komunikací musí být
ihned odstraněno.



Místa nakládky materiálu na přepravní vozidla by měla být buď zpevněná nebo budou
pravidelně zkrápěna a uklízena tak, aby nedocházelo vlivem pojezdů k víření prachových
částic.



Případné mezideponie výkopových zemin budou udržovány v bezplevelném stavu. Ty,
které nebudou bezprostředně využity do 6-ti týdnů od vlastní skrývky, budou osety
travinami.



Kácení dřevin doporučujeme provést mimo měsíce duben – říjen.



Možnému znečištění půd je třeba předejít uložením látek škodlivých půdám a vodám
v k tomuto účelu vyhrazených prostorách. Tato podmínka se vztahuje především
k otázkám spojeným s nakládáním s odpady, pohonnými hmotami, apod.



Plnění palivy v areálu stavby provádět pouze v nezbytných případech, kdy by plnění mimo
areál bylo organizačně neschůdné nebo technicky nerealizovatelné.



Na staveništi nebude prováděna údržba mechanismů.



V případě archeologického nálezu je třeba oznámit tuto skutečnost příslušnému
Památkového ústavu a zajistit záchranný archeologický výzkum.



Z důvodu prevence ruderalizace území budou v rámci konečných terénních úprav
rekultivovány všechny plochy zasažené stavebními pracemi.
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Opatření ve fázi provozu:


Bude monitorován nástup neoindigenofytů, v případě jejich zjištění bude přistoupeno
k jejich likvidaci.

D.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech, a neurčitostí, které se
vyskytly při specifikaci vlivů
Odchylky od provedeného hodnocení jednotlivých vlivů mohou vzniknout v průběhu
zpracování dalšího stupně projektové dokumentace v důsledku změny vstupních dat.

Určité nedostatky sebou vždy nese modelové zpracování (hluková studie, rozptylová studie).
Tyto nedostatky jsou dány přesností vstupních údajů, zatížením výpočtů chybou spojenou
s vlastní výpočtovou metodou, atd. Odchylky od provedeného hodnocení jednotlivých vlivů
mohou

také

následně

vzniknout

v průběhu

zpracování

dalšího

stupně

projektové

dokumentace v důsledku precizace vstupních dat.

V případě interpretace informací z mapových podkladů, které byly převážně středních měřítek,
dochází vždy k určitému zobecnění a jisté míře nepřesnosti ve vztahu k dané lokalitě. Pokud
to však bylo v našich možnostech, snažili jsme se o uvedení informací vztahujících se
konkrétně k námi posuzované lokalitě.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Investor nepředkládá variantní řešení záměru.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Při realizaci záměru je třeba respektovat další omezení, daná existujícími limity ochrany
území, tak jak jsou výše popsány. Žádné další doplňující údaje nejsou známy. Mapová, resp.
jiná dokumentace je součástí příloh tohoto oznámení, resp. byla uvedena přímo ve výše
uvedeném textu.
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G. VŠEOBECNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Důvodem pro vypracování Oznámení je skutečnost, že záměr „Přerov – novostavba skladu“
svojí dikcí splňuje kritérium stanovené v zákoně o posuzování vlivů na životní prostředí,
příloze I., kategorii II, bodu 10.6 „Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních
středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s
kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu“.
Dle této přílohy tak záměr podléhá zjišťovacímu řízení. Příslušným orgánem státní správy je
v tomto konkrétním případě Krajský úřad Olomouckého kraje.

Hodnocený záměr zahrnuje jen jednu variantu technického a technologického řešení. Jiná
varianta technického a technologického řešení záměru než předkládaná varianta v oznámení
není investorem uvažována.

Záměr „Přerov – novostavba skladu“ zahrnuje výstavbu šestilodního skladového objektu
o celkových rozměrech cca 156 x 144 m s příhradovými nosnými prvky. K halám bude z jižní
části přidružena administrativní budova o rozměrech cca 15 x 30 m. Součástí řešení bude
návrh kapacitně dostačujících ploch dopravní infrastruktury, včetně statické dopravy
nákladních i osobních vozidel.
Do objektu skladové haly bude severním napojením zaústěna vlečka, která bude v hale
dvoukolejná, neelektrifikovaná, se zapuštěným kolejovým ložem.
V halách budou umístěny linky na příčné a podélné dělení plechů za studena a za tepla. Bude
probíhat návoz železných svitků po železnici a rozvoz nařezaných plechů odběratelům
převážně kamionovou dopravou.
Areál bude napojen provizorní komunikací o délce cca 600 m na silnici II/438 (ulice
Kojetínská), která bude po vybudování dálničního přivaděče na dálnici D1 a napojení areálu
společnosti NYPRO na dálniční síť zrušena.

Většina pozemků – a to pozemky parc. č. 5869/1, 5875/26, 5875/48, 5875/55, 5926/1
a 5926/2 náleží dle Katastru nemovitostí do zemědělského půdního fondu (ZPF) a bude tedy
třeba jejich trvalé odnětí ze ZPF. Uvedené pozemky spadají do třídy BPEJ (bonitačně půdně
ekologická jednotka) s kódem 35800, II. třída ochrany BPEJ. V tomto případě jsou však již
dotčené pozemky vymezeny územním plánem jako plocha pro budoucí plochy terminálu
kombinované dopravy a logistického centra. Není třeba očekávat významný negativní vliv na
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ZPF. Realizace záměru si nevyžádá dočasné či trvalé vynětí půd ze PUPFL (pozemky určené
k plnění funkcí lesa).

Areál bude zásobován elektrickou energií z vlastní trafostanice, k zásobování užitkovou vodou
bude na pozemku zbudována kopaná studna, splašková voda bude odváděna připojením na
městskou kanalizaci. Dešťová voda ze střech bude odváděna do dvou akumulačních a
vsakovacích objektů v severozápadním a jihozápadním rohu plánovaného areálu, z nichž
bude vsakovat přetlakem přes spouštěné studny do štěrkovito-písčité vrstvy. Dešťové vody
z komunikací budou zasakovat přímo do vod podzemních přes zasakovací rigoly uložené
podél těchto komunikací. Dešťové vody z odstavné plochy kamionů budou před zaústěním do
dešťové stokové sítě a do akumulačního a vsakovacího rybníka předčištěny v odlučovači
lehkých kapalin. Administrativní přístavba bude vytápěna ze zásobníku na kapalný propan.

Posuzovaný záměr bude klást zvýšené nároky na dopravní infrastrukturu jak v období
výstavby, tak v období provozu. Nárůst dopravy na přilehlých komunikacích, který bude
způsoben dovozem materiálu pro výstavbu a odvozem odpadů ze stavby, bude časově
omezen pouze na dobu výstavby. V rámci provozu areálu bude probíhat návoz materiálu
především po železnici a odvoz kamionovou dopravou. Bude rovněž mírně navýšena osobní
doprava související s návozem zaměstnanců.

V rámci realizace záměru nebude instalován žádný nový střední, velký, zvláště velký zdroj
znečišťování ovzduší. Po dobu výstavby může být plocha staveniště stacionárním (plošným)
zdrojem znečišťování ovzduší. V kapitole D.4. jsou uvedena opatření na eliminaci vlivů stavby
na ovzduší.

Z rozptylové studie (Ecological Consulting a.s., 2011, příloha 5) vyplývá, že imisní příspěvek
uvažovaného stavebního záměru ke stávající pozaďové koncentraci jednotlivých škodlivin ve
městě Přerově bude velice nízký (max. 0,1 % imisního limitu i imisního pozadí), což se na
pozaďové imisní koncentraci prakticky neprojeví.

Výstavbou skladové haly dojde k mírnému navýšení hlučnosti na ulici Kojetínská. Toto
navýšení bude trvat do výstavby dálnice D1 kolem Přerova, kdy by se měla doprava přesunout
na tuto dálnici. Hluk z ostatních zdrojů bude setrvalý a nebude nadlimitně ovlivňovat žádný
z okolních obytných objektů. Jedná se o průmyslovou lokalitu a většina obytných objektů je
situována poměrně daleko od plánované skladové haly. Noční provoz v areálu neprobíhá a
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jediným zdrojem hluku v noční době je příjezd/odjezd zaměstnanců, který však bude výrazně
podlimitní. Hygienický limit z provozu areálu nebude ve výhledovém stavu překročen
v žádném venkovním chráněném prostoru staveb.

Při dodržení navržených opatření tak nebude znamenat realizace stavebního záměru
významný zásah do životního prostředí a zdraví obyvatel.

Odpady budou vznikat při výstavbě i provozu záměru. Odpady, které vzniknou v průběhu
stavebních prací, budou odváženy a likvidovány mimo staveniště. Tato činnost bude zajištěna
dodavatelem stavebních prací, popř. odbornou firmou. Bude-li s odpady v areálu nakládáno
v souladu s platnou legislativou na úseku odpadového hospodářství, nepředpokládáme žádné
negativní ovlivnění životního prostředí v důsledku produkce odpadů z výstavby skladového
objektu.

Z hlediska zájmů hájených ochranou přírody a krajiny můžeme konstatovat, že lokalita se
nachází mimo velkoplošná i maloplošná zvláště chráněná území a současně i mimo území
soustavy NATURA 2000. Lokalita záměru leží v území chráněné oblasti přirozené akumulace
podzemních vod Kvartéru řeky Moravy. Možnost ovlivnění podzemních vod souvisí především
s úniky znečišťujících látek při haváriích. Při dodržování bezpečnosti práce a doporučení
uvedených v kapitole D.IV bude toto riziko minimalizováno.

Na základě provedených průzkumů nebyl v okolí zájmové lokality zjištěn výskyt zvláště
chráněných živočichů dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a vyhlášky
č. 365/1992 Sb. Lokalita rovněž nemá parametry pro využívání coby migračního koridoru či
biotopu zvláště chráněných druhů živočichů. Ostrůvkovitá lesní zeleň v jižní části areálu
zůstane zachována.

Realizace záměru dle nám známých skutečností nebude mít žádný negativní vliv na horninové
prostředí a využívání horninových a nerostných zdrojů v širším okolí zájmové lokality.

Vzhledem k lokalizaci záměru na okraji intravilánu města v průmyslové zóně a v návaznosti na
stávající zástavbu nepředpokládáme negativní vliv na krajinný ráz.
Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů vztahujících se
k posuzovanému záměru, současnému i výhledovému stavu jednotlivých složek
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životního prostředí a s přihlédnutím ke všem souvisejícím skutečnostem lze
konstatovat, že navrhovaný záměr svými parametry nepřekračuje povolené limity, a
proto jej LZE v navržené lokalitě DOPORUČIT k realizaci.
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„Přerov – novostavba skladu“
Oznámení dle přílohy 3 zákona č. 100/2001 Sb.

ÚVOD
Předkládané Oznámení bylo vypracováno v souladu se zákonem č.100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném
znění (dále jen zákon).

Důvodem pro vypracování Oznámení je skutečnost, že záměr „Přerov – novostavba skladu“
svojí dikcí splňuje kritérium stanovené v zákoně o posuzování vlivů na životní prostředí,
příloze I., kategorii II, bodu 10.6 „Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních
středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže
s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu“.

Dle této přílohy tak záměr podléhá zjišťovacímu řízení. Příslušným orgánem státní správy je
v tomto konkrétním případě Krajský úřad Olomouckého kraje.

Svým členěním odpovídá toto Oznámení příloze 3. zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí v platném znění. Rozsah zpracování jednotlivých kapitol je dán
významem, který pro tu kterou posuzovanou složku životního prostředí stavba má.

Hodnocený záměr zahrnuje jen jednu variantu technického a technologického řešení. Jiná
varianta technického a technologického řešení záměru než předkládaná varianta v oznámení
není investorem uvažována.
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„Přerov – novostavba skladu“
Oznámení dle přílohy 3 zákona č. 100/2001 Sb.

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
Název :

NYPRO hutní prodej, a.s.

Sídlo :

Malé Svatoňovice 291
542 34 Trutnov

IČ:

25262068

DIČ:

CZ25262068

Osoba oprávněná jednat:

Ing. Jan Tomek
Ing. Tomáš Alexa
Ing. Zdeněk Tomek – stavební firma
Rejskova 17
772 00 Olomouc
IČO: 11566124
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Oznámení dle přílohy 3 zákona č. 100/2001 Sb.

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.1. Základní údaje
B.1.1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1
„Přerov – novostavba skladu“.

Posuzovaný záměr splňuje kritérium stanovené v zákoně o posuzování vlivů na životní
prostředí, příloze I., kategorii II, bodu 10.6 „Skladové nebo obchodní komplexy včetně
nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo
garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu“.

B.1.2. Kapacita (rozsah) záměru
Připravovaný stavební záměr „Přerov – novostavba skladu“ zahrnuje výstavbu šestilodního
skladového objektu o celkových rozměrech cca 156 x 144 m s příhradovými nosnými prvky.
K halám bude z jižní části přidružena administrativní budova o rozměrech cca 15 x 30 m.
Součástí řešení bude návrh kapacitně dostačujících ploch dopravní infrastruktury, včetně
statické dopravy nákladních i osobních vozidel.

Do objektu skladové haly bude zaústěna vlečka, která bude v hale dvoukolejná,
neelektrifikovaná, se zapuštěným kolejovým ložem. Areál bude napojen do vlečky Precheza,
do ní nebude zasahováno.

Areál bude zásobován elektrickou energií z vlastní trafostanice, k zásobování užitkovou vodou
bude na pozemku zbudována kopaná studna, splašková voda bude odváděna připojením na
městskou kanalizaci. Dešťová voda ze střech bude odváděna do dvou akumulačních a
vsakovacích objektů v severozápadním a jihozápadním rohu plánovaného areálu, z nichž
bude vsakovat přetlakem přes spouštěné studny do štěrkovito-písčité vrstvy. Dešťové vody
z komunikací budou zasakovat přímo do vod podzemních přes zasakovací rigoly uložené
podél těchto komunikací. Dešťové vody z odstavné plochy kamionů budou před zaústěním do
dešťové stokové sítě a do akumulačního a vsakovacího objektu předčištěny v odlučovači
lehkých kapalin. Administrativní přístavba bude vytápěna ze zásobníku na kapalný propan.
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Areál bude napojen provizorní komunikací o délce cca 600 m na silnici II/438 (ulice
Kojetínská), která bude po vybudování dálničního přivaděče na dálnici D1 a napojení areálu
společnosti NYPRO na dálniční síť zrušena.
•

Celková plocha stavebních pozemků: 83 400 m2
(plocha bez provizorní příjezdové komunikace, která bude po vybudování přivaděče na
dálnici D1 odstraněna)

•

Zastavěná plocha šesti hal: 22 500 m2

•

Zastavěná plocha administrativní budovy: 450 m2

•

Plocha komunikací a zpevněných ploch: 15 300 m2
(bez rozlišení ploch parkovišť a komunikací)

•

Plocha zeleně: 45 150 m2

V souvislosti s realizací stavebního záměru bude vybudováno cca 30 – 35 parkovacích míst
pro osobní vozidla a odstavná plocha pro nákladní dopravu.

Rozsah posuzovaného záměru je patrný z přílohy č. 2 a 3.

B.1.3. Umístění záměru
Kraj:

Olomoucký

Obec:

Přerov

Katastrální území:

Přerov

Pozemky určené ke stavbě se nacházejí v jižní části města Přerova, na ploše s určením jako
návrhové plochy terminálu kombinované dopravy a logistického centra (dle územního plánu).
Stavba bude umístěna na pozemcích parc.č.:
5869/1, 5862/6, 5869/7, 5875/13, 5875/26, 5875/48, 5875/55, 5926/1, 5926/2, 5926/3.
Další pozemky dotčené stavbou: p.č. 5990/43, 5950/1, 5875/51, 5875/27, 5875/28, 5869/6,
5869/4, 5869/3, 5869/5, 5875/47 v k.ú. Přerov.
Umístění stavebního záměru je znázorněno na obr. 1 a 2. Podrobněji viz přílohy oznámení.
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Obr. 1: Širší vztahy záměru „Přerov – novostavba skladu“

Obr. 2: Umístění posuzovaného stavebního záměru

Zdroj: Ing. Zdeněk Tomek – stavební firma, 2011
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B.1.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Připravovaný stavební záměr „Přerov – novostavba skladu“ zahrnuje výstavbu skladového
objektu na jižním okraji intravilánu města Přerov. Skladový objekt bude jednopodlažní a bude
složen z šesti lodí na ploše cca 156 x 144 m.
K objektu bude přidružena administrativní budova.
Dopravně bude areál napojen na silnici II.třídy č. 436 provizorní příjezdovou komunikací
o délce cca 600 m, která bude odstraněna po vybudování dálničního přivaděče na dálnici D1
a napojení areálu společnosti NYPRO na dálniční síť.
Ve schváleném územním plánu je plocha staveniště skladu součástí plochy určené pro
průmyslovou výstavbu, která zde dosud zahájena nebyla a doposud nebyla ani vybavena
infrastrukturou.
V halách bude v I. etapě umístěna linka podélného dělení za tepla válcovaných plechů a ve
II. etapě (po vybudování dálničního přivaděče a dálnice D1) pak linky příčného a podélného
dělení za studena válcovaných plechů (situace rozmístění jednotlivých linek viz příloha č. 3).
Návoz vstupních svitků bude probíhat po železnici a rozvoz nadělených plechů odběratelům
převážně kamionovou dopravou.

Po výstavbě dálničního okruhu kolem Přerova a napojení areálu na dálniční přivaděč je
plánováno další rozšíření skladových ploch.

V současné době není známa kumulace s jinými stavebními záměry kromě plánované
výstavby terminálu kontejnerové dopravy (TKD) - investice města Přerova, která je však
plánována až v horizontu několika let. Projekční práce na záměru novostavby skladu jsou
prováděny v součinnosti s možností budoucí realizace TKD.
Posuzovaný záměr není v rozporu s územním plánem města Přerova (příloha 6). Možný
významný vliv stavby na území soustavy NATURA 2000 byl orgánem ochrany přírody
vyloučen (příloha 7).
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B.1.5.

Zdůvodnění

potřeby

záměru

a

jeho

umístění,

včetně

přehledu

zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro
jejich výběr, resp. odmítnutí
Záměr je navrhován na pozemcích z velké části v majetku investora v území, které bylo
územním plánem pro toto využití vymezeno. Svým charakterem záměr novostavby skladu
zapadá do okolní zástavby tvořené převážně průmyslovými objekty. Rovněž dopravní
napojení je vyhovující v blízkosti plánované dálnice D1, na níž bude areál přímo napojen
dálničním přivaděčem a zároveň s možností využití železniční dopravy napojením na
železniční vlečku firmy Precheza.
Realizace stavebního záměru přinese zároveň mírné rozšíření pracovních nabídek, zejména
pro skladníky, řidiče, administrativní pracovníky a vedoucí funkce.
Dle vyjádření stavebního úřadu Přerov je investiční záměr není v rozporu s platnou územně
plánovací dokumentací města Přerov (viz příloha 6).
Stavební záměr je navržen pouze v jedné variantě, která sestává ze dvou etap v závislosti na
plánované realizaci dálnice D1.

B.1.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Připravovaný stavební záměr „Přerov – novostavba skladu“ zahrnuje výstavbu skladového
objektu na jižním okraji inntravilánu města Přerov. Skladové centrum bude představovat
šestilodní skladovací hala s technologií na příčné a podélné dělení plechů, administrativní
budova, odstavná plocha pro projíždějící nákladní dopravu a parkoviště pro osobní dopravu a
provizorní silniční napojení na komunikaci II/438.
1. Architektonické řešení
Objekty skladového centra budou halového typu. Je uvažována šestilodní ocelová konstrukce
s příhradovými nosnými prvky (sloupy a vazníky).
Obvodový plášť tvořený sendvičovými PUR panely bude doplněný ve spodní části
železobetonovým soklovým panelem (z důvodu mechanické odolnosti). Střecha sedlová bude
se sklonem 10 %, střešní plášť pak zateplený (pro zamezení kondenzace), ze sendvičových
PUR panelů. Prosvětlení bude formou pevných hřebenových střešních světlíků. Objekt
nebude vytápěn.
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Založení objektu se předpokládá hlubinné na pilotách. Podlahová deska bude provedena jako
železobetonová, strojně hlazená, armovaná při horním a spodním okraji sítí a rozptýlenou
výztuží o předpokládané tloušťce cca 300 mm, pod technologií bude tloušťka stanovena s
ohledem na zatížení. Vzhledem k tomu, že je staveniště skladu součástí záplavového území
řeky Bečvy je navržena úroveň podlah na kótě 0,000 = 208,200 m n.m. (Vypočtená úroveň
povodně po realizaci navrhované stavby je vypočtena na kótě Q100 = 208,018 m n.m.)
Předpoklad objektové skladby záměru je následující:
Stavební objekty:
•

SO 00 – Příprava staveniště/území

•

SO 01.1. ~ SO 01.6. - Hala
PS 01.1. – Linka na příčné dělení teplých plechů
PS 01.2. – Linka na podélné dělení studených plechů
PS 01.3. – Linka na příčné dělení studených plechů

•

SO 02 - Administrativní budova

•

SO 03. - Komunikace a zpevněné plochy
PS 03 – Vážení kamionů + příslušenství

•

SO 04 – Provizorní komunikace

•

SO 05.1. - Vlečka (areálová trasa)

•

SO 05.2. - Napojení na vlečku Precheza

•

SO 06 – Likvidace dešťových vod/dešťová kanalizace

•

SO 07 – Likvidace splaškových vod

•

SO 08 – Zdroj užitkové vody

•

SO 09 - Transformovna
PS 09 – Vybavení trafostanice

•

SO 10 – Přípojka NN, venkovní rozvody elektro a slaboproudu

•

SO 11 – Zásobování plynem
PS 11.1 – Zásobníky plynu – stavební část
PS 11.2 – Plynovodní přípojka
PS 11.3 – Zásobování plynem – technologická část

•

SO 13 – Sadovnické a terénní úpravy

•

SO 14 – Oplocení a reklamní plochy
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Areál bude zásobován elektrickou energií z vlastní trafostanice, k zásobování užitkovou vodou
bude na pozemku zbudována kopaná studna, splašková voda bude odváděna připojením na
městskou kanalizaci. Dešťová voda ze střech bude odváděna do dvou akumulačních a
vsakovacích objektů v severozápadním a jihozápadním rohu plánovaného areálu, z nichž
bude vsakovat přetlakem přes spouštěné studny do štěrkovito-písčité vrstvy. Dešťové vody
z komunikací budou zasakovat přímo do vod podzemních přes zasakovací rigoly uložené
podél těchto komunikací. Dešťové vody z odstavné plochy kamionů budou před zaústěním do
dešťové stokové sítě a do akumulačního a vsakovacího rybníka předčištěny v odlučovači
lehkých kapalin. Administrativní přístavba bude vytápěna ze zásobníku na kapalný propan.
2. Zásobování plynem, teplo
Vytápět se bude pouze administrativní objekt, skladové haly budou nevytápěny. K vytápění
administrativní budovy bude využito dvou závěsných kotlů (každý o výkonu max. 40 kW),
spalujících propan. V budoucnu se počítá s přivedením přípojky na zemní plyn do areálu,
současné řešení vytápění je tak pouze dočasné (vnitřní rozvody i spotřebiče však budou
využity).

3. Zásobování vodou
Potřeba vody bude zabezpečena vrtem v areálu, dle kvality vody bude využívána jako pitná, či
jen jako užitková. V tom případě bude pitná voda pro zaměstnance dovážena balená.
4. Kanalizace
Splašková voda bude odváděna tlakově, připojením na městskou kanalizaci. Dešťová voda ze
střech bude odváděna do dvou akumulačních a vsakovacích objektů v severozápadním a
jihozápadním rohu plánovaného areálu, z nichž bude vsakovat přetlakem přes spouštěné
studny do štěrkovito-písčité vrstvy. Dešťové vody z komunikací budou zasakovat přímo do vod
podzemních přes zasakovací rigoly uložené podél těchto komunikací. Dešťové vody
z parkoviště kamionů budou před zaústěním do dešťové stokové sítě a do akumulačního a
vsakovacího rybníka předčištěny v odlučovači lehkých kapalin.
5. Zásobování elektrickou energií
Areál bude zásobován elektrickou energií z vlastní trafostanice. Ta bude zděná a umístěna na
západní straně hal. V první etapě v ní bude osazen olejový transformátor v hermetickém
provedení - výkon 1600 kVA. Pro další etapu osazení linky podélného a příčného dělení
studených plechů, které budou osazeny až po vybudování dálnice (obchvat Přerova) a
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trvalého dopravního napojení, bude ponechaná prostorová rezerva pro další transformátor o
výkonu cca 1x1600 kVA.
Z trafostanice ze strany NN bude nataženo přívodní vedení do hlavního rozváděče NN areálu,
ze kterého budou samostatně napojeny další objekty: hala, administrativní přístavba, venkovní
osvětlení, technologie apod.
6. Parkování
V areálu bude realizováno 30 – 35 parkovacích míst pro osobní dopravu a možnost zastavení
pro cca 28 kamionů. Odstavná plocha pro kamiony bude umístěna v jižní části areálu při
vjezdu provizorní silnice.

Není počítáno s parkováním

a delším

stáním

kamionů,

předpokladem je, že budou víceméně plynule projíždět areálem a stavět budou pouze pro
nakládku či vykládku zboží a odevzdání dokladů v dispečinku v administrativní budově.
7. Dopravní napojení
Areál bude napojen provizorní komunikací o délce cca 600 m na silnici II/438 (ulice
Kojetínská), která bude po odstraněna po vybudování dálničního přivaděče na dálnici D1 a
napojení areálu společnosti NYPRO na dálniční síť. Záměr bude rovněž napojen na železniční
síť. Nově vybudovaná vnitroareálová vlečka bude napojena na vlečku Precheza, na níž bude
napojena přes severní uzel. Intenzity dopravy vedené do areálu byly provozovatelem vlečky
odsouhlaseny.

B.1.7. Předpokládaný termín zahájení realizace a jeho dokončení
Zahájení stavby: duben 2012
Dokončení stavby: do konce roku 2012

Etapizace výstavby je přímo závislá na vybudování dálničního obchvatu města Přerova a
zrealizování dálničního přivaděče k ulici Kojetínská.
V I. etapě je plánováno osazení linky příčného dělení teplých svitků – v prvním čtvrtletí 2013.
V II. etapě (po vybudování dálničního přivaděče) je možno areál dále rozšířit osazením linek
podélného a příčného dělení studených svitků – předpoklad rok 2020.
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B.1.8. Výčet dotčených územně správních celků
•

Kraj:

•

Obec: Přerov

•

Katastrální území: Přerov

Olomoucký

B.1.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst. 4 zákona 100/2001 Sb. a
správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat

V první fázi povolování posuzovaného záměru bude nutné zajistit některá individuální správní
rozhodnutí, mezi kterými (mimo závěru zjišťovacího řízení podle ustanovení §7 zák.č.
100/2001 Sb.) lze (po upřesnění) jmenovat zejména doklady, uvedené v tabulce č. 1.
Tab. 1: Potřeby rozhodnutí/stanovisek správních úřadů

Název aktu
Územní rozhodnutí, event.
územní souhlas
Souhlas k odnětí půdy ze
zemědělského půdního fondu
Souhlas ke stavbám
v záplavovém území
V případě potřeby schválení

Ustanovení, právní předpis

Správní úřad

§§92, 96 zák.č.183/2006 Sb.

Obecný stavební úřad
Orgán ochrany

§ 9, zák. č. 334/1992 Sb.

fondu
§ 17 zák. č. 254/2001 Sb.
§39 zák.č. 254/2001 Sb.

havarijního plánu
V případě potřeby (v období

zemědělského půdního

Vodoprávní úřad

Vodoprávní úřad

§16 zák.č. 185/2001 Sb.

Krajský úřad

§8 zák.č. 114/1992 Sb.

Orgán ochrany přírody

výstavby) povolení k nakládání
s nebezpečnými odpady
V případě potřeby povolení ke
kácení dřevin

(Obecní úřad)

Stavební povolení

§115 zák.č. 183/2006 Sb.

Obecný stavební úřad

Podle potřeby další

podle speciálních předpisů

Speciální stavební úřady

rozhodnutí/vyjádření

(zák.č. 254/2001 Sb., zák.č.

(vodoprávní úřad, silniční

13/1997 Sb., zák.č.86/2002

správní úřad) a další

Sb.)

orgány
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B.2. Údaje o vstupech
B.2.1. Zábor půdy
Pozemky určené ke stavbě se nacházejí na jižním okraji města Přerova v blízkosti vlakového
překladiště. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č.: 5869/1, 5862/6, 5869/7, 5875/13,
5875/26, 5875/48, 5875/55, 5926/1, 5926/2, 5926/3, 5990/43, 5950/1, 5875/51, 5875/27,
5875/28, 5869/6, 5869/4, 5869/3, 5869/5, 5875/47 v k.ú. Přerov.

Dle Katastru nemovitostí se jedná především o pozemky zahrnující ornou půdu (viz tab. 2),
která je chráněna jako zemědělský půdní fond (ZPF). U těchto pozemků bude třeba jejich
trvalé vynětí ze zemědělského půdního fondu. Všechny uvedené pozemky spadají do třídy
BPEJ (bonitačně půdně ekologická jednotka) s kódem 35800.

BPEJ 35800 je zahrnuta do II. třídy ochrany zemědělské půdy, kde jsou situovány zemědělské
půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční
schopnost. Ve vztahu k ochraně ZPF jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně
odnímatelné a s ohledem na územní plánování jen podmíněně zastavitelné. V tomto případě
jsou však již dotčené pozemky vymezeny územním plánem jako plocha pro budoucí plochy
terminálu kombinované dopravy a logistického centra.

Realizace záměru si nevyžádá dočasné či trvalé vynětí půd ze PUPFL (pozemky určené k
plnění funkcí lesa).
Tab. 2: Pozemky zemědělského půdního fondu, na kterých bude realizován stavební záměr
(ZPF – zemědělský půdní fond, BPEJ – bonitačně půdně ekologická jednotka)

parcelní číslo

druh pozemku

způsob ochrany

BPEJ

vlastník

5869/1
5875/26
5875/48
5875/55
5926/1
5926/2

orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
zahrada

ZPF
ZPF
ZPF
ZPF
ZPF
ZPF

35800
35800
35800
35800
35800
35800

5990/43

orná půda

ZPF

35800

5950/1
5875/51

zahrada
orná půda

ZPF
ZPF

35800
35800

NYPRO hutní prodej, a.s.
NYPRO hutní prodej, a.s.
NYPRO hutní prodej, a.s.
NYPRO hutní prodej, a.s.
NYPRO hutní prodej, a.s.
NYPRO hutní prodej, a.s.
Oškera Karel, Bystřice
p.Hostýnem
Statutární město Přerov
Statutární město Přerov
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parcelní číslo

druh pozemku

způsob ochrany

BPEJ

vlastník

5875/27
5875/28
5869/4
5869/3
5875/47

orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda

ZPF
ZPF
ZPF
ZPF
ZPF

35800
35800
35800
35800
35800

ČR
ČR
ČR
ČR
ČR
Zdroj: Katastr nemovitostí

Chráněná území
Zájmová lokalita se nachází mimo chráněná území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny v platném znění. Území neleží v chráněném ložiskovém území, na
území výhradního ložiska ani v dobývacím prostoru.
Ochranná pásma
Během realizace záměru mohou být dotčena ochranná pásma inženýrských sítí. Souhrnně
platí, že ochranná a bezpečnostní pásma inženýrských sítí a komunikací jsou dána
příslušnými normami a obecně technickými požadavky na výstavbu a budou výstavbou
respektována. Ochranné pásmo elektrických vedení pro zemní kabelové vedení NN činí
1 m od krajního kabelu na každou stranu. Ochranné pásmo plynovodů dle zákona
č. 458/2000 Sb., § 68, u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž
se rozvádí plyn v zastavěném území obce, činí ochranné pásmo 1 m na obě strany od
půdorysu. Ochranná pásma kanalizační stoky jsou vymezena zákonem č. 274/2001,
o vodovodech a kanalizacích, vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na
každou stranu. Do průměru 500 mm včetně jsou 1,5 m, nad průměr 500 mm jsou 2,5 m.

Veškeré zásahy do ochranných pásem budou v dalších fázích zpracování projektové
dokumentace konzultovány s vlastníky a provozovateli sítí a staveb.
Lokalita nezasahuje do ochranných pásem vodních zdrojů.

B.2.2. Odběr a spotřeba vody
Odběr vody lze předpokládat jak ve fázi výstavby (vlastní stavba, zkrápění staveniště apod.),
tak v období provozu. Odběr vody v průběhu stavby bude záviset na momentální potřebě
zařízení staveniště. Pitná voda pro potřeby stavebníků bude zajišťována obvyklým způsobem
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(předpoklad dovozu vody balené). Technologická voda, jako součást stavebních směsí bude
zajišťována v rámci zabezpečení dodávky stavebních prací.

Potřeba užitkové vody bude zabezpečena kopanou studnou v areálu.. Pitná voda pro
zaměstnance bude dovážena balená.

B.2.3. Energetické zdroje
Nároky na tepelnou energii
K vytápění administrativní budovy bude využito dvou závěsných kotlů (každý o výkonu max.
40 kW), spalujících propan. V budoucnu se počítá s přivedením přípojky na zemní plyn do
areálu, současné řešení vytápění je tak pouze dočasné.
Maximální hodinová spotřeba propan-butanu bude cca 4-7 m3, vše v závislosti na ročním
období. Orientační roční potřeba plynu pro vytápění 5500 m3/rok.

Nároky na elektrickou energii
Elektrickou energií budou linky ve skladovém centru zásobovány z vlastní zděné
transformovny, ve které bude osazen v první etapě olejový transformátor v hermetickém
provedení - výkon 1600 kVA. Pro další etapu osazení linky podélného a příčného dělení
studených plechů, které budou osazeny až po vybudování dálnice (obchvat Přerova) a
trvalého dopravního napojení, bude ponechaná prostorová rezerva pro další transformátor o
výkonu cca 1x1600 kVA.
Z trafostanice ze strany NN bude nataženo přívodní vedení do hlavního rozváděče NN areálu,
ze kterého budou samostatně napojeny další objekty: hala, administrativní přístavba, venkovní
osvětlení, technologie apod.

B.2.4. Surovinové zdroje
Suroviny použité pro výstavbu budou voleny z běžně dostupných stavebních materiálů. Lze
předpokládat, že během výstavby vzniknou nároky na vstupní suroviny, jako je štěrkopísek,
kamenivo, cement, beton, ocelový skelet, apod. Obvodový plášť hal bude tvořen sendvičovými
PUR panely, ve spodní části doplněné železobetonovým soklovým panelem, podlahová
plocha bude železobetonová. Střecha bude rovněž ze sendvičových PUR panelů.
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Administrativní budova bude provedena ze stejných materiálů, doplněna o jednu interiérovou
předstěnu ze sádrokartonu.
Komunikace budou navrženy s asfaltovým krytem, parkoviště a odstavná stání budou ze
zámkové dlažby.
Jednoznačné stanovení množství surovin či jejich dodavatele však v této fázi nelze provést.
Všechny používané materiály budou splňovat požadavky na zdravotní nezávadnost.

B.2.5. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Doprava v období výstavby
Posuzovaný záměr bude klást zvýšené nároky na dopravní infrastrukturu v době vlastní
výstavby (doprava materiálu na staveniště). Nárůst dopravy na přilehlých komunikacích, který
bude způsoben dovozem a odvozem materiálu pro výstavbu objektů a ze stavby, bude časově
omezen pouze na dobu výstavby. Předpokládá se nasazení běžných stavebních mechanizmů
- bagry, scrapery, nakladače, nákladní auta, hutnící mechanizmy, finišery a válce, autojeřáby,
autodomíchávače a čerpadla na beton.
Doprava v období provozu
Doprava spojená s provozem skladovacího centra se skládá z návozu materiálu a jeho
rozvážení zákazníkům. Zásobování centra bude prováděno převážně železniční dopravou,
kdy dojde k severnímu napojení na vlečku Precheza. Tato vlečka nebude záměrem zasažena
a napojení na ni je již s provozovatelem dohodnuto. Provizorní příjezdovou komunikací bude
areál napojen na komunikaci II/436 (ul. Kojetínská), odkud bude doprava v první etapě
provozu skladu probíhat směrem přes Přerov na Ostravu. V druhé etapě, tedy po vybudování
úseku dálnice D1 kolem Přerova a napojení areálu přivaděčem na tuto dálnici, bude provizorní
komunikace zrušena a doprava bude vedena přímo na dálniční obchvat Přerova.
Dopravní přírůstek vyvolaný realizací stavebního záměru v I. etapě bude následující
(pojezdy):
50 os. automobilů/den
42 nákladních automobilů/den
2 vlakové soupravy/den
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Dopravní přírůstek vyvolaný realizací stavebního záměru ve II. etapě bude následující
(pojezdy):
50 os. automobilů/den
56 nákladních automobilů/den
4 vlakové soupravy/den
Ostatní infrastruktura
Navrhovaný objekt novostavby skladu bude zčásti napojen na stávající inženýrské sítě vedené
v okolí záměru – elektrická energie, kanalizace.
Zásobování teplem bude prováděno v rámci I. etapy z vlastních zdrojů (kotle na propan-butan
pro administrativní budovu). Počítá se však s budoucím napojením areálu na přívod zemního
plynu.
K zásobování užitkovou vodou bude na pozemku zbudována kopaná studna, odvádění
dešťových vod bude provedeno pomocí dvou akumulačních a vsakovacích nádrží v areálu.

B.3. Údaje o výstupech
B.3.1. Emise
Ke zjištění příspěvku realizace stavebního záměru k aktuální imisní situaci byla vypracována
firmou Ecological Consulting a.s. rozptylová studie (Peterková, 2011), která je zařazena jako
příloha číslo 5 tohoto oznámení. Rozptylová studie je zpracována pro dvě etapy, první pro rok
2013 – tedy období po realizaci stavebního záměru – a druhá pro rok 2020 – období, kdy
teoreticky předpokládáme vybudování napojení na dálnici D1. Vyhodnocuje příspěvek
vyvolaný realizací stavebního záměru spojený s navýšením intenzity dopravy (nové liniové
zdroje), s pojezdy na parkovištích a s novými bodovými zdroji (vytápění administrativní
budovy).
Etapa výstavby
Pro etapu výstavby nebyla rozptylová studie samostatně modelována. Lze konstatovat, že
během etapy výstavby dojde k navýšení koncentrace zejména tuhých znečišťujících látek na
samotném staveništi i na příjezdových komunikacích. Tento negativní vliv bude však plně
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reverzibilní a omezený pouze na etapu výstavby. Negativní vlivy týkající se zejména prašnosti
lze účinně eliminovat dodavatelskou kázní a dodržením následujících opatření:
•

Areál staveniště a příjezdové komunikace je třeba pravidelně zkrápět, aby bylo
zamezeno zvýšené prašnosti. Příjezdové komunikace je nutné pravidelně uklízet.

•

Vozidla přepravující sypké materiály musí být zaplachtována.

•

Vozidla přepravující stavební materiál je nutné pravidelně čistit, aby nedocházelo ke
znečišťování veřejných komunikací. Případné znečištění veřejných komunikací musí
být ihned odstraněno.

•

Při terénních pracích je třeba, aby veškerý používaný materiál byl vlhký.

•

Místa nakládky materiálu na přepravní vozidla by měla být buď zpevněná nebo
pravidelně zkrápěna a uklízena tak, aby nedocházelo vlivem pojezdů k víření
prachových částic.

Vzhledem k výše uvedenému a při dodržení výše uvedených opatření lze konstatovat, že
dočasné zhoršení emisní situace v lokalitě bude akceptovatelné.
Etapa provozu
Pro etapu provozu byla samostatně modelována rozptylová studie (Peterková, 2011), která
vyhodnocuje vliv realizace stavebního záměru, se kterým je spojeno navýšení intenzity
dopravy na okolních komunikacích, pohyb vozidel na parkovištích v objektu a provoz
některých nových bodových zdrojů znečištění ovzduší (vytápění objektu).
a) Bodové zdroje znečišťování ovzduší
Mezi bodové zdroje uvažované v rozptylové studii patří výduch z vytápění objektu
administrativní budovy. V administrativní budovy budou instalovány dva závěsné kotle, každý
o výkonu max. 40 kW, spalující propan. V lokalitě není v současné době přivedena přípojka na
zemní plyn, v budoucnosti se se zavedením přípojky počítá, využití propanu jako paliva tak
bude dočasné. Podrobnosti o bodovém zdroji jsou uvedeny v rozptylové studii (příloha 5).
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b) Plošné zdroje znečišťování ovzduší
Jako plošný zdroj byla uvažována plocha parkoviště pro osobní automobily s kapacitou 35
parkovacích míst, které bude vybudováno na jihozápadní straně areálu. Parkoviště bude
odkryté a tudíž přirozeně větrané. Podrobněji viz rozptylová studie (příloha 5).
c) Liniové zdroje znečišťování ovzduší
Mezi liniové zdroje byla zařazena příjezdová komunikace – ulice Kojetínská a nově plánovaná
příjezdová komunikace spojující ulici Kojetínskou a plánovaný areál. Dále byly do modelu
zařazeny jednotlivé komunikace v areálu, kde bude probíhat pohyb jak nákladních, tak
osobních vozidel. V úvahu byla brána rovněž vlečka, po které bude probíhat návoz materiálu
pomocí vlakových souprav.
Rozptylová studie byla zpracována pro dvě etapy stavebního záměru. V první etapě bude
doprava probíhat po ulici Kojetínské směrem přes Přerov dál na Ostravu. Ve druhé etapě, kdy
se počítá s již dostavěným úsekem dálnice D1, který bude tvořit jihozápadní obchvat Přerova,
bude veškerá doprava směřována na dálnici, kde bude vybudován sjezd přímo z dálnice.
Podrobné vstupní informace (včetně uvažovaných intenzit dopravy na příjezdových
komunikacích) jsou uvedeny v příloze 5 (rozptylová studie).
V rámci rozptylové studie byly vytipovány dva výpočtové body v místě nejbližší obytné
zástavby. Jedná se o dva referenční body – objekty k bydlení na pozemku parc. č. 258,
č. p. 248/82, v k. ú. Lověšice u Přerova a rodinný dům na pozemku parc. č. 29, č. p. 888/48,
v k. ú. Přerov.
Základní závěry rozptylové studie
V následujících odstavcích jsou zahrnuty vypočtené příspěvky k imisní koncentraci po realizaci
stavebního záměru a předpokládané imisní pozadí.

Odhad stavu imisního pozadí pro rok 2020 byl stanoven následovně:
PM10 (průměrná denní koncentrace): < 55 µg.m-3 (mírně klesající tendence)
PM10 (průměrná roční koncentrace): < 40 µg.m-3 (mírně klesající tendence)
PM2,5 (průměrná roční koncentrace): < 27 µg.m-3
NO2 (průměrná hodinová koncentrace): < 90 µg.m-3 (stagnující tendence)
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NO2 (průměrná roční koncentrace): < 30 µg.m-3 (mírně klesající nebo stagnující)
benzen (průměrná roční koncentrace): < 2 µg.m-3
benzo(a)pyren (průměrná roční koncentrace): < 2 ng.m-3
Tab. 3: Výsledky výpočtu imisní situace (přírůstky) v modelu Symos ´97 pro konkrétní výpočtové body
v místě nejbližší obytné zástavby ve výšce 1,5 m v etapě I.

koncentrace [µg.m-3]

bod č. 1 – rodinný
dům, parc. č. 261/1
bod č. 2 – rodinný
dům, parc. č. 6031/2

PM10

PM10

PM2,5

NO2

NO2

benzen

benzo(a)pyren

(rok)

(den)

(rok)

(rok)

(hod.)

(rok)

(rok)

0,0045

0,047

0,0036

0,0123

0,178

0,0003

0,0000000399

0,0139

0,059

0,011

0,0234

0,204

0,0011

0,0000000101

Tab. 4: Výsledky výpočtu imisní situace (přírůstky) v modelu Symos ´97 pro konkrétní výpočtové body
v místě nejbližší obytné zástavby ve výšce 1,5 m v etapě II.

koncentrace [µg.m-3]

bod č. 1 – rodinný
dům, parc. č. 261/1
bod č. 2 – rodinný
dům, parc. č. 6031/2

PM10

PM10

PM2,5

NO2

NO2

benzen

benzo(a)pyren

(rok)

(den)

(rok)

(rok)

(hod.)

(rok)

(rok)

0,005

0,055

0,004

0,013

0,168

0,0003

0,000000078

0,003

0,052

0,002

0,006

0,171

0,0002

0,000000004

V rozptylové studii (viz příloha č.5) je dále provedeno srovnání vypočtených hodnot imisního
příspěvku v místě nejbližších objektů s přepokládaným imisním pozadím v I. a II. etapě,
z něhož vyplývá, že imisní příspěvek uvažovaného stavebního záměru ke stávající pozaďové
koncentraci jednotlivých škodlivin ve městě Přerově bude velice nízký (max. 0,1 % imisního
limitu i imisního pozadí), což se na pozaďové imisní koncentraci prakticky neprojeví, a to
v I. i II. etapě provozu záměru.
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B.3.2. Odpadní vody
Splašková voda bude vznikat pouze v malém množství z administrativní budovy, bude
odváděna připojením na městskou kanalizaci.

Dešťová voda ze střech bude odváděna do dvou akumulačních a vsakovacích objektů
v severozápadním a jihozápadním rohu plánovaného areálu, z nichž bude vsakovat přetlakem
(mezi hladinou vody v rybníku a ustálenou hladinou spodní vody) přes spouštěné studny do
štěrkovito-písčité vrstvy. Dešťové vody z komunikací budou zasakovat přímo do vod
podzemních přes zasakovací rigoly uložené podél těchto komunikací. Dešťové vody
z odstavné plochy kamionů, u nichž nelze vyloučit kontaminaci ropnými látkami, budou před
zaústěním do dešťové stokové sítě a do akumulačního a vsakovacího rybníka předčištěny
v odlučovači lehkých kapalin.
Toto řešení nakládání s dešťovými vodami zasakováním bylo zvoleno jako jediné možné
vzhledem ke vzdálenosti recipientů a vzhledem ke kapacitě možného zaústění do městské
stokové sítě.

Dva akumulační a vsakovací objekty jsou navrhovány půdorysného rozměru cca 12 x 24 m
a hloubce 1,6 m v severozápadním a jihozápadním rohu plánovaného areálu. Svahy jsou
navrženy ve spadu 1:1.2 a i vodorovné dno bude ohumusováno a oseto. Svahy do výše
cca 1 m budou zpevněny zatravňovacími tvárnicemi. Ze dna každého zasakovacího objektu
bude spuštěno šest studni z betonových skruží Ø 1 m do hloubky 5,5 m zasahující do
štěrkopískové vrstvy s koeficientem filtrace kf = n x 10-3. Z bezpečnostních důvodů budou
studny zakryty ocelovými vtokovými mřížemi Ø 1 m. Ke každé bude zajištěn přistup po
schodišti o šiřce1,5 m.
Odlučovač lehkých kapalin je navrhován do zelené plochy u odstavné plochy kamionů. Je
navrhován jako dvě válcové podzemní nádrže v kombinaci skelet plast a železobetonová
výplň. V první nádrži Ø 3 m bude instalován gravitačně koalescenční odlučovač s usazovacím
prostorem pro střední množství kalu ( 2,0 m3), v druhé Ø 2,25 m bude sorpční filtr, kterým se
dosáhne zvýšení čistícího efektu až na 0,2 mg/l NEL. Odtok z OLK DN 300mm bude zaústěn
do šachty dešťové kanalizace před nejjižnější skladovou halou. Do téže šachty bude zaústěn i
bezpečnostní přepad, kterým budou odváděny dešťové vody z odstavné plochy kamionů v
množství přesahujícím 30 I/s.
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B.3.3. Odpady
Při realizaci stavby, jejím provozu a případném odstranění budou vznikat odpady různých
skupin a druhů. Bude se jednat jak o odpady kategorie „ostatní“ (O) tak o odpady kategorie
„nebezpečný“ odpad (N). Původce odpadů bude postupovat při veškerém nakládání s těmito
odpady (tzn. jejich soustřeďování, shromažďování, skladování, přepravě a dopravě, využívání,
úpravě, odstraňování atd.) dle příslušných platných legislativních opatření. Nakládání
s odpady se v České republice řídí ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých zákonů (zákon o odpadech), ve znění pozdějších předpisů, který nabyl
účinnosti dne 1.1.2002. Zákon upravuje nakládání s odpady po celou dobu životního cyklu
odpadu, tedy od jeho vzniku až po jeho využití či odstranění.

S legislativou odpadového hospodářství úzce souvisí legislativní předpisy platné v oblasti
nakládání s obaly, které jsou stanoveny zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně
některých zákonů (zákon o obalech) a prováděcími předpisy k tomuto zákonu. Na nakládání
s nebezpečnými

odpady

se

pak

přiměřeně

vztahuje

i

zákon

č.

356/2003

Sb.,

o chemických látkách a chemických přípravcích.

Odpady vznikající při výstavbě záměru
Při realizaci staveb záměru budou odpady shromažďovány dle druhů ve vhodných nádobách
ve vymezených prostorech objektu, kam bude umožněn samostatný příjezd. Odpadový
materiál kategorie N (bude-li vznikat) bude shromažďován odděleně do zvlášť k tomu
určených nádob z nepropustných materiálů, chráněných proto dešti ve smyslu vyhlášky
MŽP č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady. Vhodný odpad, jako je papír, sklo a
železo bude odvážen do sběrných surovin. Likvidaci a manipulaci odpadů zajistí provozovatel
u odborných firem smluvně před uvedením stavby do provozu.
Tab. 5: Přehled předpokládaných odpadů vznikajících při výstavbě stavebního záměru (O =
ostatní odpad, N = nebezpečný odpad)
Katalogové
číslo
12 01 01
12 01 13
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 04

Popis
Piliny a třísky železných kovů
Odpady ze svařování
Beton
Cihly
tašky a keramické výrobky
stavební materiály na bázi sádry
neuvedené pod číslem 17 08 01

Kategorie
odpadu
O
O
O
O
O
O
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Katalogové
číslo
17 01 99
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 03 02
17 04 02
17 04 05
17 04 11
17 05 04
17 06 04
20 01 11
20 02 03

Popis
odpad výše neuvedený
Dřevo
Sklo
Plasty
asfaltové směsi neuvedené pod
číslem 17 03 01
Hliník
železo a ocel
kabely neuvedené pod číslem 17 04
10
zemina a kamení uvedené pod
číslem 17 05 03
izolační materiály neuvedené pod
čísly 17 06 01 a 17 06 03
textilní materiál
jiný biologicky nerozložitelný odpad

Kategorie
odpadu
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Dodavatel stavby bude během stavebních prací zajišťovat kontrolu nakládání s odpady
a údržbu stavebních strojů. Pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné
kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejneru).

Při možném znečištění malých nepropustných ploch je možné provést jejich dekontaminaci
apexem. Pod stacionárními stavebními mechanismy bude umístěna olejová vana na
zachycení unikajících olejů.

Stavební suť bude v maximální možné míře recyklována pro další využití. Vytěžené
přebytečné zeminy a sutě ze stavby bez nebezpečných látek budou ukládány na skládky nebo
využity na násypy jiných staveb, rekultivace nebo jiné úpravy dle dispozic nebo se souhlasem
kompetentních orgánů.

Při kolaudačním řízení předloží dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace odpadů.

Odpady vznikající při provozu záměru
Odpady budou vznikat při následujících pracích, resp. činnostech: údržba a opravy objektů,
údržba komunikací a ploch zeleně. Dále půjde o odpady z provozu skladového areálu
a administrativní části.
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Pro nakládání s odpady vznikajícími při provozu areálu platí stejné podmínky jako při etapě
výstavby. Odstranění nebo využití odpadů bude řešeno předáním odpadů oprávněné osobě
(na základě smluvního vztahu).

Nakládání s nebezpečnými odpady
Za nakládání s odpady po zahájení provozu odpovídá jejich původce, tedy provozovatel.
Všechny odpady budou předávány organizacím oprávněným k jejich likvidaci.

Odpady vznikající při likvidaci záměru
Při případném odstranění posuzovaného areálu budou vznikat druhy odpadů obdobné jako při
fázi výstavby, jen jejich množství bude odlišné.

B.3.4. Hlukové poměry
Povolené hodnoty ekvivalentní hladiny hluku vycházejí ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.

Pro zjištění hlukových poměrů v rámci etapy provozu skladového centra byla zpracována
firmou Ecological Consulting a.s. hluková studie (viz příloha 4). Hygienické limity hluku
v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru jsou stanoveny
nařízením vlády č. 148/2006 Sb. Podle ustanovení nařízení vlády č. 148/2006 Sb. je nejvyšší
přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A v chráněném venkovní prostoru
a chráněném venkovním prostoru obytných staveb stanovená součtem základní hladiny hluku
LAz = 50 dB
a příslušných korekcí
K1 = + 10 dB

/ chráněné venkovní prostory staveb v okolí hlavních komunikací

a v ochranném pásmu drah (OPD), kde hluk z dopravy je převažující/
K2 = + 5 dB / chráněné venkovní prostory staveb ovlivněné hlukem z pozemní dopravy
po veřejných komunikacích/
K3 = - 10 dB / pro noční dobu: 6 00 - 2200 /
pro hluk z dopravy na komunikacích s korekcí pro starou hlukovou zátěž
pro den od 6 00 - 2200 hod
LAeq,T = L Aeq,T + K4
= 70 dB
pro noc od 2200 - 6 00 hod
LAeq,T = L Aeq,T + K4 + K5 = 60 dB
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pro hluk z dopravy na hlavních komunikacích
pro den od 6 00 - 2200 hod
LAeq,T = L Aeq,T + K1
= 60 dB
pro noc od 2200 - 6 00 hod
LAeq,T = L Aeq,T + K1 + K3 = 50 dB
pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích
pro den od 6 00 - 2200 hod
LAeq,T = L Aeq,T + K2
= 55 dB
pro noc od 2200 - 6 00 hod
LAeq,T = L Aeq,T + K2 + K3 = 45 dB
pro hluk z dopravy na neveřejných komunikacích a ze stacionárních zdrojů hluku
pro den od 6 00 - 2200 hod
LAeq,T = 50 dB
pro noc od 2200 - 6 00 hod
LAeq,T = L Aeq,T + K3 = 40 dB
Pro výpočty hlukové studie byly použity dva výpočtové body umístěné 2 m před fasádou
obytné fasády a to bod č. 1 – Přerov, Kojetínská č. p. 888/48 a bod č. 2 - Lověšice, Mírová č.
p. 254/86.
Tab. 6: Vypočtené hlukové příspěvky stávajícího provozu na komunikacích pro r. 2013 a 2020

Nulová varianta

Bod

Okolní veřejné komunikace
(2013)

Podlaží

Den

Noc

Den

Noc

LAeq,16h

LAeq,8h

LAeq,16h

LAeq,8h

65,8
65,5
36,2

58,5
58,2
32,3

66,1
65,8
36,5

58,8
58,5
32,5

1. NP
2. NP
1. NP

B1
B2

Okolní veřejné komunikace
(2020)

Tab. 7: Vypočtené hodnoty ve výpočtových bodech pro I. etapu

I. ETAPA (2013)

Den

Noc

Den

Noc

Den

Noc

Den

Noc

Den

Noc

Areál +
parkoviště +
stacio.
Den Noc

LAeq,16h

LAeq,8h

LAeq,16h

LAeq,8h

LAeq,8h

LAeq,1h

LAeq,8h

LAeq,1h

LAeq,8h

LAeq,1h

LAeq,8h

LAeq,1h

1. NP

66,0

58,8

< 25,0

-

< 25,0 < 25,0 < 25,0 < 25,0

< 25,0

-

< 25,0

< 25,0

2. NP

65,7

58,5

< 25,0

-

< 25,0 < 25,0 < 25,0 < 25,0

< 25,0

-

< 25,0

< 25,0

1. NP

35,4

31,5

42,5

-

28,2

-

33,9

29,6

Podlaží

Komunikace
vč. záměru

Železnice

Doprava v
areálu

26,6

25,7

Parkoviště

31,4

27,4

Stacionární
zdroje
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Tab. 8: Vypočtené hodnoty ve výpočtových bodech pro II. etapu

II. ETAPA (2020)

Den

Noc

Den

Noc

Den

Noc

Den

Noc

Den

Noc

Areál +
parkoviště
+ stacio.
Den Noc

LAeq,16h

LAeq,8h

LAeq,16h

LAeq,8h

LAeq,8h

LAeq,1h

LAeq,8h

LAeq,1h

LAeq,8h

LAeq,1h

LAeq,8h

1. NP

66,1

58,8

< 25,0

-

< 25,0 < 25,0 < 25,0 < 25,0 < 25,0

-

< 25,0 < 25,0

2. NP

65,8

58,5

< 25,0

-

< 25,0 < 25,0 < 25,0 < 25,0 < 25,0

-

< 25,0 < 25,0

1. NP

35,9

32,0

45,5

-

Bod Podlaží

B1
B2

Komunikace
vč. záměru

Železnice

Doprava v
areálu

Parkoviště

Stacionární
zdroje

28,0

25,7

31,9

27,4

28,2

-

34,5

LAeq,1h

29,6

Z výpočtů a posouzení hlukové studie vyplývá, že výstavbou skladové haly dojde k mírnému
navýšení hlučnosti na ulici Kojetínská. Toto navýšení bude trvat do výstavby dálnice D1 kolem
Přerova, kdy by se měla doprava přesunout na tuto dálnici. Hluk z ostatních zdrojů bude
setrvalý a nebude nadlimitně ovlivňovat žádný z okolních obytných objektů. Jedná se o
průmyslovou lokalitu a většina obytných objektů je situována poměrně daleko od plánované
skladové haly. Noční provoz v areálu neprobíhá a jediným zdrojem hluku v noční době je
příjezd/odjezd zaměstnanců, který však bude výrazně podlimitní. Hygienický limit z provozu
areálu nebude ve výhledovém stavu překročen v žádném venkovním chráněném prostoru
staveb.
Podrobnější vyhodnocení viz Hluková studie, příloha č. 4 tohoto oznámení.

B.3.5. Doplňující údaje
V navrhovaném areálu nebudou provozovány žádné trvalé zdroje ionizujícího záření ve
smyslu zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizující záření
(atomový zákon). Výstavbou ani provozem areálu nebudou emitována radioaktivní nebo
elektromagnetické záření v úrovních, které by mohly mít zjistitelný negativní dopad uvnitř nebo
vně objektů. Rovněž v nových budovách nebudou používány materiály, které jsou zdrojem
radioaktivního záření.
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Fotodokumentace záměru:
Obr. 3: Pohled na jižní část dotčeného území

Obr. 4: Pohled z jihu na severní část řešené
lokality

Obr. 5: Bližší pohled na ostrůvkovitý porost v jižní
části budoucího areálu

Obr. 6: Navazující liniový porost v jižní
části

Obr. 7: Místo napojení provizorní komunikace
silnici II/436

Obr. 8: Pohled na středovou část území na
směrem k vlakovému seřadišti
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
PROSTŘEDÍ
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik
dotčeného území
C.1.1. Charakteristika území
Pozemky určené ke stavbě se nacházejí na jižním okraji města Přerova v blízkosti vlakového
překladiště. Stavba bude umístěna v katastrálním území Přerov na pozemcích parc. č.:
5869/1, 5862/6, 5869/7, 5875/13, 5875/26, 5875/48, 5875/55, 5926/1, 5926/2, 5926/3, 5869/1,
5926/1, 5926/2, 5875/26.

Nadmořská výška lokality je cca 200 m n. m. Pozemek určený k výstavbě má rovinatý reliéf a
v současnosti zde převažuje orná půda.

C.1.2 Klima
Dotčená lokalita leží podle Mapy klimatických oblastí Československa (QUITT 1971) v teplé
oblasti kategorie T2, pro kterou je charakteristické 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. Bližší charakteristiky teplé
oblasti T 2 udává následující tabulka.
Tab. 9: Charakteristiky klimatické oblasti T 2 (QUITT 1971)
Klimatická oblast

T2

Počet letních dnů

50 – 60

Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více

160 – 170

Počet mrazových dnů

100 – 110

Počet ledových dnů

30 – 40
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Průměrná teplota v lednu [°C]

-2 až -3

Průměrná teplota v červenci [°C]

18 – 19

Průměrná teplota v dubnu [°C]

8–9

Průměrná teplota v říjnu [°C]

7–9

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více

90 – 100

Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm]

350 – 400

Srážkový úhrn v zimním období [mm]

200 – 300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

40 – 50

Počet dnů zamračených

120 – 140

Počet dnů jasných

40 – 50

Lokalita leží podle údajů ČHMÚ z let 1961 – 1990 (www.chmi.cz) v oblasti s průměrnou roční
teplotou 8,1 – 9 oC a ročním úhrnem srážek 601 – 700 mm. V Přerově je průměrná roční
teplota 8,6 oC, v nejteplejším měsíci červenci 18,0 oC a v nejchladnějším lednu -2,4 oC
(ŠAFÁŘ et al. 2003).

C.1.3 Geologická stavba a hydrogeologické poměry
Zájmové území je součástí akumulačního terasového systému řeky Bečvy. Zájmové území
patří do rozsáhlé neogenní sníženiny karpatské čelní hlubiny vyplněné většinou šedými,
vápnitými, vysoce plastickými jíly, tuhé až hlouběji pevné konzistence. Podložní neogenní jíly
s vysokou plasticitou tuhé až pevné konzistence byly při inženýrsko-geologickém průzkumu
(Ing. Jaroslav Tylich, GTX, Inženýrská geologie a její aplikace, duben 2011) zastiženy
v hloubce okolo 7,0 – 7,5 m pod stávajícím terénem, tj. v úrovni nadmořských výšek cca
200,0 m n.m.
Zeminy neogenního podkladu jsou překryty kvartérními aluviálnimi náplavy řeky Bečvy tvořící
údolní nivu. Jedná se o spodní souvrství tvořené písčitými štěrky údolní terasy pleistocénního
stáří o průměrné mocnosti cca 3,0 – 4,0 m. Štěrková vrstva je středně ulehlá, až ulehlá a
v plné mocnosti zvodnělá. Svrchní souvrství v údolní nivě tvoří Bečvy tvoří holocenní náplavy
rázu jílovitě písčitých zemin. Mocnost tohoto holocenního pokryvu je v průměru cca 3,0 – 5,0
m včetně cca 0,3 m mocné humózní orniční půdy.
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Hydrogeologická charakteristika
Zájmové území se nachází v kvartéru řeky Bečvy v hydrogeologickém rajonu č.163 – fluviální
sedimenty v povodí Bečvy a je součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV)
Kvartér řeky Moravy. Rovněž se zájmová plocha nachází v povodňovém území řeky Bečvy.

Hydrogeologicky je zájmová oblast charakterizována podzemní vodou průlinového typu
vázanou na průlomově dosti propustné polohy aluviálních náplavů (štěrků) řeky Bečvy a jejich
písčitějších a jílovitých nadložních poloh.
Hladina podzemní vody je mírně napjatá a po naražení dostupuje mělko pod terén. Naražená
úroveň podzemní vody byla zastižena při provádění terénních prací březen, duben 2011 cca
1,5 – 2,1 m pod stávajícím terénem, tj. v úrovni nadmořských výšek cca 205,7 – 205,1 m n.m.
Ustálená úroveň podzemní vody při provádění sond se pohybovala 1,2 – 1,6 m pod stávajícím
terénem, tj. v úrovni nadm. výšek cca 205,7 – 206,2 m n.m.
Úroveň hladiny podzemní vody je závislá na množství atmosférických srážek spadlých
v daném období. Hladina podzemní vody bude během roku kolísat cca ± 0,5 m. Uvedené
hodnoty úrovní hladin podzemní vody naražené i ustálené (z března a dubna 2011) lze
vzhledem k předcházejícímu klimatickému období hodnotit jako střední až vyšší.
Směr proudění podzemní vody lze předpokládat generelně jihozápadním až jižním směrem, tj.
po toku a k toku řeky Bečvy.

C.1.4 Nerostné suroviny
Zájmová lokalita se nenachází v chráněném ložiskovém území či stanoveném dobývacím
prostoru.

Přibližně 1 km východně od záměru se nachází nebilancované ložisko nerostů Újezdec - Horní
Moštěnice (5079500) a nevýhradní ložisko nerostů Újezdec u Přerova (3132600) se zásobami
cihlářských surovin.

Žádné z nerostných ložisek nezasahuje do zájmového území záměru a nebude záměrem
ovlivněno.
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C.1.5 Geomorfologie
Zájmové území náleží podle DEMKA a kol. (1987) k provincii Západní Karpaty, soustavě
Vněkarpatské sníženiny, podsoustavě Západní vněkarpatské sníženiny, a leží na pomezí
celků Moravská brána (podcelek Bečevská brána) a Hornomoravský úval (podcelek
Středomoravská niva).

Bečevská brána představuje JZ část Moravské brány. Jedná se o plochou pahorkatinu se
střední výškou 270 m n.m. a středním sklonem 2º44´ na sedimentech badenu a pleistocénu.
Představuje významný tektonický prolom s velmi výraznými svahy v SV části a s plochým,
převážně k J a JZ ukloněným periglaciálním reliéfem s širokou nivou řeky Bečvy (DEMEK a
kol., 1987).

Středomoravská niva zabírá střední část Hornomoravského úvalu kolem řeky Moravy a
dolního úseku Bečvy. Tato akumulační rovina má rozlohu přibližně 415 km2, střední výšku
206,1 m n. m. a střední sklon 0º22´.

C.1.6 Hydrologické poměry
Zájmové území náleží do povodí Bečvy a Moravy a náleží k úmoří Černého moře. Nachází se
v povodí č. 4-12-02-099. Nejvýznamnějším vodním tokem v oblasti je řeka Bečva, protékající
zájmovým územím stavby. Bečva vzniká soutokem Vsetínské a Rožnovské Bečvy u
Valašského Meziříčí v nadmořské výšce 288 m a představuje levostranný přítok Moravy, do
které ústí u Troubek v Hornomoravském úvalu. V zájmovém území Bečva protéká přibližně ve
směru SV – JZ. Podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 470/2001 Sb. v aktuálním znění je
Bečva významným vodním tokem.

V okolí zájmové lokality se nachází několik menších přítoků Bečvy. Mezi nejvýznamnější patří
tok Strhanec, který protéká přes Lýsky, les Žebračka a severní část Přerova. Na části jeho
toku je vodní koryto z přírodního hlediska poměrně zachovalé a proto je součástí Evropsky
významné lokality Bečva – Žebračka.

Jižní částí lokality pak protéká Svodnice, která se vlévá do Malé Bečvy (ta se vlévá do
Moštěnky a Moštěnka se nad Kroměříží vlévá do Moravy).
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V souvislosti s hydrologickými poměry území je nutné zmínit také výskyt zdrojů minerálních
vod v Horních Moštěnicích (jihovýchodní okraj obce), jejichž ochrana musí být při realizaci
záměru respektována (bližší informace viz. kapitola B.II.1).
Záplavové území
Značná část území kolem řeky Bečvy s výjimkou většiny města Přerova byla vyhlášena jako
záplavové území (rozhodnutí Okresního národního výboru v Přerově z 22. 6. 1989 o stanovení
zátopových území).
Záměr „Přerov – novostavba skladu“ se nachází ve výše zmíněném záplavovém území a toto
je třeba při dalším projekčním řešení respektovat.

C.1.7. Půdy
Podle údajů ŠAFÁŘE et al. (2003) se na území zájmové lokality nachází 2 půdní typy, a to
fluvizemě glejové a šedozemě ze spraší.

Na základě charakteristiky půd v blízkém okolí plochy pro novostavbu skladu dle bonitovaných
půdně ekologických jednotek (BPEJ) se lokalita nachází v teplém, mírně vlhkém regionu a
převažují zde fluvizemě glejové na nivních uloženinách. Méně časté jsou zde jiné typy
fluvizemí a šedozemě modální včetně slabě oglejených a šedozemě luvické na spraších,
maloplošně se pak na lokalitě vyskytují i jiné půdní jednotky.

Půdy jsou zde hluboké (nad 60 cm), výjimečně středně hluboké (30 – 60cm), většinou
bezskeletovité nebo s příměsí s celkovým obsahem skeletu do 10 %. Obsah skeletu je
vyjádřen celkovým objemovým obsahem štěrku (pevných částic hornin od 4 do 30 mm) a
kamene (pevných částic hornin nad 30 mm).
Území v blízkém okolí záměru leží většinou na úplné rovině až rovině se sklonitostí do 30.
Expozice je všesměrná.

C.1.8. Zvláště chráněná území a přírodní parky, NATURA 2000
Zvláště chráněná území dle zákona č.114/1992 Sb. v platném znění, o ochraně přírody a
krajiny můžeme rozdělit na „velkoplošná“ a „maloplošná“. Do skupiny velkoplošných zvláště
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chráněných území jsou řazeny národní parky a chráněné krajinné oblasti. Zájmová lokalita
nezasahuje do žádného maloplošného ani velkoplošného zvláště chráněného území ani do
jeho ochranného pásma.
Nejbližším maloplošným zvláště chráněným územím je národní přírodní rezervace
Žebračka, chránící unikátní lesní komplex na severovýchodním okraji Přerova. Rezervace
byla vyhlášena v roce 1949 k ochraně zbylých lužních lesů a dubohabřin. Nachází se
v katastrálním území Přerov, má rozlohu cca 234 ha a místy se tu poměrně dobře zachovala
dřevinná skladba porostů. Vyskytují se tu také cenné mokřadní biotopy. Realizací záměru
nebude NPR nijak ovlivněna, neboť se nachází ve vzdálenosti min. 2,8 km severovýchodně od
záměru.

Zvláštním typem jsou území, která byla vybrána jako lokality soustavy chráněných území
NATURA 2000 podle legislativy ES, konkrétně podle směrnice č. 79/409/EEC o ochraně volně
žijících ptáků a směrnice č. 92/43/EEC o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů
a planě rostoucích rostlin. Jedná se o „evropsky významné lokality“ (EVL) a „ptačí oblasti“
(PO).

Mezi evropsky významné lokality je zařazena také lokalita CZ0714082 Bečva – Žebračka. Ta
zahrnuje území podél řeky Bečvy mezi Hranicemi a Lipníkem, vodní náhon Strhanec mezi
Osekem nad Bečvou a Přerovem a lesní celek Žebračka. Vyskytují se zde cenné přírodní
biotopy i významné druhy živočichů. Lokalita se však k záměru novostavby skladu přibližuje
nejvíce na vzdálenost cca 2 km, nebude tedy záměrem nikterak dotčena.

V zájmovém území neleží žádná ptačí oblast ani žádný přírodní park.

C.1.9. Území chráněná na základě mezinárodních úmluv
Dalším typem území jsou území vyhlášená v rámci realizace mezinárodních úmluv na ochranu
životního prostředí. Pro posuzování vlivů staveb na cenná území v České republice jsou
Evropskou komisí za ekologicky citlivé oblasti považovány mokřady mezinárodního významu
vyhlášené na základě Ramsarské úmluvy a území, která vyhovují požadavkům Bernské
konvence. Dále se do této kategorie zařazují i významná ptačí území (tj. lokality významné
z hlediska výskytu ptáků vytipované na základě daných světově platných kritérií – viz
internetové stránky BirdLife International).
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V zájmovém území se nenachází žádná lokalita chráněná na základě výše jmenovaných
mezinárodních úmluv.

C.I.10. Územní systém ekologické stability
ÚSES je vymezován na základě zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Můžeme
jej charakterizovat jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě
blízkých, ekosystémů. ÚSES umožňuje uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivě
působí na okolní, méně stabilní části krajiny a vytváří tak základ pro její mnohostranné
využívání.
Rozlišují se tři úrovně ÚSES:
-

místní

-

regionální

-

nadregionální

Prvky územního systému ekologické stability nadregionální úrovně jsou v zájmovém území
zastoupeny nadregionálním biokoridorem řeky Bečvy (NRBK 2/45), který se nachází cca
2,8 km severozápadně od záměru.

Do kategorie regionálně významných prků ÚSES patří komplex lesa Žebračka (statut národní
přírodní rezervace), který však rovněž leží v dostatečné vzdálenosti od místa záměru.

Prvky lokální úrovně ÚSES jsou v nejbližším okolí záměru zastoupeny lokálním biokoridorem
vedeným cca 700 m jihozápadně od lokality záměru.

Žádný z prvků ÚSES nebude záměrem dotčen.

C.1.11 Významné krajinné prvky
Pojem významný krajinný prvek byl do praxe zaveden zákonem č.114/1992 Sb. O ochraně
přírody a krajiny. VKP jsou dle tohoto zákona definovány jako ekologicky, geomorfologicky či
esteticky hodnotné části krajiny, které utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její
stability. VKP jsou jednak taxativně určeny zákonem – lesy, rašeliniště, vodní toky, jezera,
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rybníky a údolní nivy, jednak jsou jimi další segmenty krajiny, které v souladu se zákonem
zaregistruje příslušný orgán státní správy.

Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze
tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační
funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného
prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové
zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří
zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování
pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů.

V okolí záměru se nachází 2 typy významných krajinných prvků. První z nich představují vodní
toky. Nejvýznamnějším tokem je bezesporu řeka Bečva severozápadně od záměru a dále
vodní tok Svodnice, protékající jižně od záměru.
Druhým typem významných krajinných prvků jsou údolní nivy výše uvedených vodních toků.
Velká část těchto niv je však upravena a zastavěna. Pojem „údolní niva“ byl pro potřeby
ochrany přírody definován legislativním odborem MŽP ČR a publikován ve Věstníku MŽP
8/2007 v tomto znění: Údolní niva je rovinné údolní dno aktivované při povodňovém stavu
vodního toku; tvoří ji štěrkovité, písčité, hlinité nebo jílovité naplaveniny, jejichž úložné poměry
často vykazují nepravidelnosti způsobené větvením toku, vznikem ostrovů, meandrů,
náplavových kuželů a delt, sutí, svahových sesuvů apod. Terénními úpravami, zástavbou či
jinými technickými zásahy ztrácejí tyto prostory svůj přirozený charakter a nejsou pak
(přestože jejich fyzikálně-hydrologická charakteristika může být zachována) hodnoceny jako
údolní niva ve smyslu ustanovení §3 písm. b) zákona č. 114/92 Sb.

Významné lesní porosty a rybníky se v oblasti nacházejí až ve větší vzdálenosti od záměru a
záměr se jich nedotýká. Jižně od záměru ve vzdálenosti cca 50 m se nachází drobná vodní
plocha na pozemku vedeném dle katastru nemovitostí jako orná půda. Tato vodní plocha
nebude záměrem rovněž nijak dotčena.

V zájmovém území se podle informací MěÚ Přerov nenalézají žádné registrované významné
krajinné prvky.
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C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí
v dotčeném prostředí, které budou pravděpodobně významně
ovlivněny
C.2.1. Fauna a flóra
Zájmová lokalita leží z hlediska biogeografického členění České republiky (CULEK, 1996)
v Kojetínském bioregionu. Území leží v termofytiku, fytogeografickém okresu Haná,
podokresech Hanácká pahorkatina a Hornomoravský úval. V oblasti dochází k mísení
hercynské bioty s karpatskými prvky, jejichž pronikání je však omezeno intenzivní
zemědělskou činností.
FLÓRA
Potenciální přirozená vegetace
Potenciální přirozená vegetace představuje vegetaci, která by se za předpokladu nulového
působení člověka přirozeně vyskytovala v daném území. Vegetační typ by v takovém případě
byl výsledkem klimatických podmínek a stanovištních poměrů konkrétního stanoviště. Znalost
potenciální rekonstruované vegetace má velký význam především pro ochranu existujících
zbytků přirozených společenstev rostlin, a také pro volbu vhodné druhové skladby např. při
vegetačních úpravách a náhradních výsadbách dřevin. Podle Mapy potenciální přirozené
vegetace České republiky (NEUHÄUSLOVÁ, 1998) je v území záměru převažující
rekonstruovanou vegetací následující typ vegetace:
Jilmové doubravy (Querco-Fagetum) představují společenstvo jen zřídka zaplavovaných
říčních niv v nížinách teplé klimatické oblasti, s optimem výskytu v nadmořských výškách pod
220 m n. m. Je vázáno na pedogeneticky vyvinutější lužní, případně glejové půdy (hnědá
vega, hnědozemní glej) v širokých říčních úvalech.

Jilmová doubrava tvoří zpravidla třípatrové fytocenózy s dominantním dubem letním (Quercus
robur) nebo jasanem (Fraxinus excelsior) ve stromovém patru. Jasan bývá často hospodářsky
silně preferován. Podíl jilmů (Ulmus minor, Ulmus laevis), typických dřevin tvrdého luhu,
v poslední době naopak poklesl v důsledku grafiózy. Častou příměs tvoří lípa srdčitá (Tilia
cordata), ve vlhčí variantě též olše lepkavá (Alnus glutinosa) a další typické dřeviny měkkého
luhu, v sušší variantě habr (Carpinus betulus), příp. javor babyka (Acer campestre). Druhově
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bohaté bývá keřové patro. Kromě zmlazených dřevin stromového patra se nejčastěji objevuje
svída krvavá (Swida sanguinea), ve vlčích typech střemcha (Padus avium), příp. bez černý
(Sambucus nigra). Bylinné patro tvoří zpravidla výrazný aspekt jarních geofyt s dominancí
orseje jarního (Ficaria bulbifera, ve vlčích typech), dymnivky duté (Corydalis cava), sasanky
hajní (Anemone nemorosa), česneku medvědího (Allium ursinum), příp. bledule jarní
(Leucojum vernum), sněženky jarní (Galanthus nivalis) či ladoňky (Scilla vindobonensis).
Nejčastějšími složkami letního aspektu jsou bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria) nebo
kopřiva dvoudomá (Urtica dioica). Mechové patro je většinou zanedbatelné.

Zbytky porostů přirozeného složení jsou velmi sporadické. Většinu porostů představují
monokultury (Fraxinus exelsior, Quercus robur, případně i nepůvodní Quercus rubra, Acer
pseudoplatanus či rychle rostoucí hybridní topoly). Převážná část plochy těchto luhů je
zemědělsky využívána, a to především jako pole (zelenina, kukuřice, ozimý ječmen, pšenice,
řepka, cukrovka), řidčeji jako produktivní louky.

Fragmenty jilmových doubrav, kdysi typických prvků říčních niv nejnižší části střední a
severovýchodní Moravy, patří dnes k silně ohroženým společenstvům. Podmínkou jejich
existence je zachování přirozeného vodního režimu s občasnými záplavami. Odvodnění
pozemků, doprovázené sníženou produkční schopností stanoviště, bude mít za následek
vystřídání těchto společenstev dubohabřinami. Význam zachovaných porostů víceméně
přirozeného složení lze vidět v jejich funkci břehoochranné a půdoochranné a v pozitivním
vlivu na mezoklima území. Poskytují rovněž ochranu fauně v zemědělsky silně využívané
krajině úrodných úvalových luhů a nemalou mírou přispívají ke zvýšení diverzity území.
Aktuální vegetace zájmového území
Vzhledem k charakteru záměrem dotčených ploch (převažující orná půda) nepředpokládáme
na dané lokalitě výskyt rostlinných společenstev blízkých rekonstruovaným společenstvům,
ani výskyt zvláště ohrožených či zákonem chráněných druhů rostlin.
Nepředpokládáme, že by realizací záměru došlo k likvidaci hodnotných přírodních a/nebo
přírodě blízkých rostlinných společenstev a chráněných druhů rostlin.

Na řešené ploše významně převažuje orná půda, pouze v jižní části záměru se nachází
ostrůvkovitý dřevinný porost s převažujícím

topolem bílým (Populus alba), hlohem

(Crataegus sp.), růží šípkovou (Rosa canina). Na porost navazuje dřívější dřevinná liniová
výsadba jařábu obecného (Sorbus aucuparia), kultivaru vrby (Salix sp. 'Pendula'), apod.
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FAUNA
Vzhledem k umístění a charakteru lokality nepředpokládáme výskyt žádných zvláště
ohrožených ani zákonem chráněných druhů.
Z faunistického hlediska se nejedná o území příliš bohaté. V současnosti se na dotčeném
území rozkládají především travní společenstva, na kterých lze předpokládat výskyt drobných
savců jako je ježek východní (Erinaceus concolor), krtek obecný (Talpa europaea), hraboš
polní (Microtus arvalis), rejsek obecný (Sorex araneus), myšice (Apodemus sp.). Významný
podíl fauny pak tvoří ptáci. Lze jmenovat poštolku obecnou (Falco tinnunculus), káně lesní
(Buteo buteo), skřivana polního (Alauda arvensis), rehka domácího (Phoenicurus ochruros),
budníčka menšího (Phylloscopus collybita), sýkoru koňadru (Parus major), strnada obecného
(Emberiza citrinella), bažanta obecného (Phasianus colchicus), byl pozorován i výskyt
vlaštovky obecné (Hirundo rustica), která je podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. zařazena mezi
druhy ohrožené. Stavba však nikterak neovlivní její hnízdiště (zejména hospodářské a
technické budovy a jejich části ve vesnické zástavbě Lověšic) ani její loviště (intravilán
Lověšic, okolní zahrady, pole a v širším okolí vodní plochy). V jižní části plánovaného záměru
se nachází drobný keřový a dřevinný porost, který v zemědělsky obdělávané krajině
představuje útočiště pro řadu živočichů, jeho dotčení však nebude mít zásadní vliv na možnost
migrací či dotčení biotopů zvláště chráněných druhů.
Realizací záměru nedojde k zásahům do stanovišť zvláště chráněných druhů živočichů,
rozmnožišť, nocovišť ani zimovišť, nedojde ani k přetnutí migračních cest živočichů.

Obecně lze říci, že populace savců na dotčené lokalitě by optimalizací záměru neměly být
výrazně ovlivněny.

C.2.2. Nemovité kulturní památky, archeologická a paleontologická naleziště
Centrální část města Přerova okolo Horního náměstí byla v roce 1992 vyhlášena jako městská
památková zóna (Vyhláška MK ČR č. 476/1992 Sb. ze dne 10.9.1992 o prohlášení území
historických jader vybraných měst za památkové zóny). Hranice památkové zóny začíná na
nábřeží Protifašistických bojovníků p.č. 4954, pokračuje ulicí Pod valy p.č. 5065, prochází
vnějšími hranicemi p.č. 4996, 381 na ulici Wilsonovu p.č. 4951/3, pokračuje ulicí Pivovarskou
p.č. 4998, ulicí Na Marku p.č. 4955 a přes hranice p.č. 238 se vrací k nábřeží Protifašistických
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bojovníků, kde se hranice uzavírá (příloha k vyhlášce č. 476/1992 Sb.). Památková zóna je
však od lokality plánované stavby vzdálena cca 1 km a nebude záměrem nijak ovlivněna.

Celé území Přerova včetně širšího okolí je považováno z archeologického hlediska za
významné a v minulosti zde byly zjištěny četné archeologické nálezy. Severozápadně od
centra Přerova v Předmostí bylo objeveno naleziště pravěkého člověka – stanoviště lovců
mamutů s četnými kosterními pozůstatky z paleolitu. Lokalita byla prohlášena za kulturní
památku, nicméně prostor naleziště byl zdevastován panelovou výstavbou.

V nejbližším okolí plánované novostavby skladu se nachází několik kulturních nemovitých
památek, do přehledu v tab. 10 byly vybrány jen ty nejbližší nemovité kulturní památky.
V rámci širšího okolí se pak zejména ve městě Přerov vyskytuje celá řada památek.

Žádná z uvedených památek by neměla být plánovaným záměrem ovlivněna.
Tab. 10: Vybrané významné nemovité kulturní památky v okolí záměru „Přerov – novostavba
skladu“
název památky

rejstříkové
číslo

přijímací budova
železniční stanice

11170/9-28

socha Elektry

26356/8-546

činžovní dům SME

50854/9-85

kaple P. Marie

45709/8-557

Umístění

vzdálenost od záměru

Přerov I-Město, Husova 1,
parc.č. 908
Přerov I-Město, Husova,
parc.č. 6868/17
Přerov I-Město, Husova 10,
parc.č. 902
Přerov III-Lověšice, parc.č.
514

cca 700 m severně
cca 1 km severně
ca 800 m severně
ca 1 km jižně

http://monumnet.npu.cz/monumnet.php

C.2.3. Území se zvýšenou citlivostí, resp. zranitelností
V prostoru zájmové lokality se nenachází území se zvýšenou citlivostí, respektive zranitelností
s ohledem na stanovištní poměry. V bližším okolí záměru novostavby skladu se nenacházejí
území s výskytem sesuvů, sutě, nestabilizované náplavy a písky. Svahy se sklonem 6 – 12 %
se nalézají pouze v oblasti Čekyňského kopce a severovýchodně od Moštěnic. Rovněž
nepředpokládáme výskyt starých důlních děl. Podle mapy seizmického rajónování spadá
zájmové území do oblastí s očekávanou maximální hodnotou intenzity zemětřesení 6°MSK-64
(Mercalliho klasifikační stupnice upravená pro technickou praxi).
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Územím protéká řeka Bečva, pro kterou bylo rozhodnutím Okresního národního výboru
v Přerově z 22. 6. 1989 vyhlášeno záplavové území. Lokalita záměru se nachází v tomto
záplavovém území.

Území se nachází v oblasti s nízkým radonovým rizikem.
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich významnosti a
velikosti
D.1.1. Vlivy na flóru a faunu
Flóra
Realizace záměru nevyvolá zásah do lesních ekosystémů. Výstavbou záměru budou dotčeny
dřeviny rostoucí mimo les a to 3 stromy v místě napojení provizorní příjezdové komunikace na
ulici Kojetínská a v jejím dalším vedení v jižní části areálu, kde bude třeba vykácet
cca 12 dřevin liniového porostu (převážně jeřáb obecný) a cca 9 keřů východně od
akumulační nádrže na jižním okraji areálu.
Kácení dřevin by mělo být provedeno mimo vegetační období a období hnízdění ptáků, tj.
mimo měsíce duben až říjen. Pokud některé z kácených dřevin dosáhnou parametrů daných
vyhláškou č. 395/1992 Sb., je třeba předem zažádat příslušný orgán ochrany přírody
(Magistrát města Přerova) o povolení ke kácení dřevin. Příslušný orgán ochrany přírody poté
může stanovit provedení náhradních výsadeb ke kompenzaci ekologické újmy.
Vzhledem k tomu, že se z převažující části jedná v lokalitě plánovaného záměru o ornou půdu,
můžeme považovat vliv na flóru za málo významný.
Fauna
Podle dostupných informací nebyl na zájmové lokalitě zjištěn výskyt zvláště chráněných
živočichů dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a vyhlášky č. 365/1992 Sb.

Provoz skladového centra nepředstavuje významné riziko pro volně žijící živočichy.

Vzhledem k aktuálnímu stavu fauny v lokalitě a vzhledem k lokalizaci objektu na okraji
intravilánu Přerova, nepředstavuje výstavba a provoz skladového centra významné riziko pro
volně žijící živočichy. Negativní vliv na zoocenózu lze označit za akceptovatelný.
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Ekosystémy
Realizace stavebního záměru nebude znamenat negativní ovlivnění ekosystémů, ke kterému
dojde zejména díky odstranění bylinných a keřových porostů. Vzhledem k tomu, že se zde
jedná především o soubor náletových dřevin a plevelných bylin a nejedná se o floristicky a
faunisticky cennou lokalitu, nebude zásah do ekosystémů nijak zásadní. Zároveň prvky ÚSES
se nacházejí v dostatečné vzdálenosti, tudíž nebudou realizací stavebního záměru negativně
ovlivněny. Ostrůvkovitá plocha dřevin, sloužící jako útočiště živočichů v agrární krajině a jako
migrační prvek, zůstane zachována.

Stejně tak lze ve shodě s příslušným orgánem ochrany přírody konstatovat (viz příloha 7), že
vliv hodnoceného záměru na území soustavy NATURA 2000 nebude významný.

D.1.2. Vliv na významné krajinné prvky
Nejbližším VKP v okolí posuzovaného záměru je VKP vodní tok Svodnice, protékající
cca 600 m jižně od plánovaného areálu. Tento však nebude záměrem nijak dptčen, stejně tak
ani ostatní VKP (lesy, rybníky, apod.), neboť se nacházejí v dostatečné vzdálenosti od lokality
záměru. V sousedství jižně od záměru (cca 50 m) se nachází drobná vodní plocha na
pozemku, který je dle katastru nemovitostí veden jako orná půda, tato vodní plocha rovněž
nebude záměrem dotčena.
Stavbou dojde pouze k dotčení cca 15 kusů dřevin rostoucích mimo les.

Lze tedy konstatovat, že realizace záměru nebude mít žádný vliv na významné krajinné prvky.

D.1.3. Vlivy stavby na estetickou hodnotu krajiny
Skladové centrum bude po stránce architektonické zcela odpovídat obvyklému standardu
obdobných objektů. Vzhledem k tomu, že stavební záměr bude situován do stávající zástavby
obdobných objektů a svou výškou nebude výrazně vyčnívat (výška cca 13 m), nepovažujeme
negativní estetický vliv stavebního záměru na krajinu za nijak zásadní.

D.1.4. Vlivy na ovzduší
Vliv stavby na ovzduší v období výstavby lze omezit na emise tuhých částic do ovzduší při
manipulaci se sypkými hmotami a na emise ze stavebních strojů a nákladních automobilů.
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Dopad vlastní stavební činnosti (včetně zemních prací) bude co nejvíce minimalizován
zvolenou technologií zakládání a provádění stavby.

Vlivy vyvolané stavební dopravou a mechanizací nebyly pro potřeby oznámení matematicky
modelovány. Vzhledem k předpokládanému rozsahu stavebních prací a umístění stavby lze
však tvrdit, že vliv ze stavební činnosti za dodržení opatření uvedených v kapitole D.4. nebude
mít významný negativní vliv na ovzduší v širším okolí zájmové lokality.

V rámci realizace záměru nebude instalován žádný nový střední, velký či zvláště velký zdroj
znečištění ovzduší. Rovněž nepředpokládáme žádné zásadní změny v imisní situaci podél
přístupových cest na místo staveniště.
Vytápěna bude pouze administrativní přístavba hal, a to dvěma kotli, každý o výkonu max. 40
kW, spalujících propan. Dalším zdrojem znečistění ovzduší budou pojezdy jak nákladních
vozidel, tak osobních vozidel zaměstnanců a návštěvníků skladového centra. Konkrétní údaje
jsou uvedeny v příloze 5.
Z důvodu možného negativního ovlivnění ovzduší byla zpracována rozptylová studie
(Peterková 2011), která hodnotí negativní vlivy vyvolané realizací stavebního záměru.
Rozptylová studie zahrnuje vliv bodových zdrojů znečištění ovzduší (vytápění administrativní
budovy) a osobní dopravy a pojezdů z nákladní a železniční dopravy. Je zpracována pro rok
2013 (I.etapa) a pro rok 2020 (II.etapa – vybudování dálničního obchvatu města Přervoa –
dálnice D1), a zahrnuje nejhorší možný stav způsobený realizací stavebního záměru.
Konkrétní údaje jsou uvedeny v kapitole B.3.1. Emise a v příloze 5.

Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že po realizaci stavebního záměru nebudou v místě
nejbližší obytné zástavby v lokalitě překračovány imisní limity většiny sledovaných škodlivin.
Problematickou škodlivinou by mohly být za nepříznivých rozptylových podmínek průměrné
denní koncentrace PM10, kde se odhad imisního pozadí pohybuje okolo 55 µg.m-3, což je za
hranicí imisního limitu. Příspěvek k průměrné denní koncentraci PM10 bude však velmi nízký
(max. 0,059 µg.m-3 v místě nejbližší obytné zástavby). Na hranici imisního limitu se dle
výsledků stanice AIM v Přerově pohybuje i roční průměrná koncentrace částic PM2,5.
Příspěvek vyvolaný provozem stavebního záměru bude v místě nejbližší obytné zástavby cca
0,011 µg.m-3, což představuje 0,04 % imisního limitu. Dále bude velmi pravděpodobně
překročen imisní limit pro roční průměrnou koncentraci benzo(a)pyrenu, která je v Přerově dle
výsledků měřících stanic překračována již v současnosti a pohybuje se okolo 2 ng.m-3.
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Z výsledků

výpočtu

je

však

zřejmé,

že

příspěvek

k průměrné

roční

koncentraci

benzo(a)pyrenu bude minimální (bude se pohybovat v řádu desetitisícin procenta).

U ostatních charakteristik budou imisní limity splněny.

Z výše uvedených výsledků je patrné, že imisní příspěvek uvažovaného stavebního záměru ke
stávající pozaďové koncentraci jednotlivých škodlivin ve městě Přerově bude velice nízký
(max. 0,1 % imisního limitu i imisního pozadí), což se na pozaďové imisní koncentraci
prakticky neprojeví.

Z výsledků rovněž vyplývá, že v etapě II. stavebního záměru dojde k odklonění dopravy z ulice
Kojetínské na nový dálniční obchvat a doprava nebude vedená přes centrum Přerova. Dojde
tak i k částečnému odklonění imisní zátěže mimo obytnou zástavbu v Přerově. Ve II. etapě se
však částečně navýší intenzita dopravy, což např. u referenčního bodu č. 1 vyrovná pozitivní
vliv napojení areálu na dálniční obchvat. Lze konstatovat, že lokalita určená k realizaci
stavebního záměru je vybraná velmi vhodně v blízkosti nádraží a železniční vlečky a
v blízkosti budoucího obchvatu města.

D.1.5. Vlivy na půdu
Pozemky určené ke stavbě se nacházejí na jižním okraji intravilánu města Přerova, v blízkosti
vlakového seřadiště. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č.: parc. č.: 5869/1, 5862/6,
5869/7, 5875/13, 5875/26, 5875/48, 5875/55, 5926/1, 5926/2, 5926/3, 5990/43, 5950/1,
5875/51, 5875/27, 5875/28, 5869/6, 5869/4, 5869/3, 5869/5, 5875/47 v k.ú. Přerov.

Dle Katastru nemovitostí se jedná především o pozemky zahrnující ornou půdu (viz tab. 2),
která je chráněna jako zemědělský půdní fond (ZPF). U těchto pozemků bude třeba jejich
trvalé vynětí ze zemědělského půdního fondu. Všechny uvedené pozemky spadají do třídy
BPEJ (bonitačně půdně ekologická jednotka) s kódem 35800, II.stupeň ochrany BPEJ, kde
jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů
nadprůměrnou produkční schopnost. V tomto případě jsou však již dotčené pozemky
vymezeny územním plánem jako plocha pro budoucí plochy terminálu kombinované dopravy a
logistického centra. Při správné skrývce orniční vrstvy není třeba očekávat významné
negativní ovlivnění ploch ZPF.
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Realizace záměru si nevyžádá dočasné či trvalé vynětí půd ze PUPFL (pozemky určené k
plnění funkcí lesa).

Ovlivnění půdy vlivem výstavby skladového centra bude při dodržení opatření uvedených
v kapitole D.4 málo významné.

D.1.6. Vlivy na nerostné zdroje a geologické prostředí
Jak již bylo uvedeno v předcházejících kapitolách, v bezprostřední blízkosti zájmové lokality se
nenachází žádné významné ložisko nerostných surovin, stanovený dobývacím prostor,
chráněné ložiskové území či území bilancovaných výhradních a nevýhradních ložisek dle
zákona č. 44/1988 Sb. (horní zákon, v platném znění).

Realizace záměru nebude tedy dle nám známých skutečností mít žádný negativní vliv na
horninové prostředí a využívání horninových a nerostných zdrojů v širším okolí zájmové
lokality.

D.1.7. Vlivy na vodní toky, vodní plochy a vodní zdroje
V bezprostřední blízkosti stavebního záměru se nevyskytují žádné vodní plochy, vodní toky
ani zde není situováno pásmo hygienické ochrany podzemních vod. Lze tedy konstatovat, že
uvažovaný stavební záměr nebude mít významný vliv na vodní toky, plochy či zdroje. Odpadní
vody budou odvedeny do systému veřejné kanalizace. Dešťové vody budou odváděny
systémem dvou akumulačních a vsakovacích objektů. Podzemní vody v okolí nebudou
provozem záměru významně ohroženy.
Záměr se nachází v CHOPAV Kvartér řeky Moravy. Možnost ovlivnění podzemních vod
souvisí především s úniky znečišťujících látek při haváriích. Při dodržování bezpečnosti práce
a doporučení uvedených v kapitole D.IV bude toto riziko minimalizováno.

V souvislosti s umístěním záměru v záplavovém území řeky Bečvy byla navržena odpovídající
úroveň podlah objektu. Je třeba zažádat příslušný vodoprávní úřad o souhlas ke stavbám
v záplavovém území (dle §17 zákona č. 254/2001 Sb.).
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D.1.8. Vlivy stavby na veřejné zdraví
Z hlediska potencionálního ovlivnění obyvatelstva přicházejí teoreticky v úvahu faktory
fyzikální (hluk, vibrace), chemické (znečišťování ovzduší, vody a půdy) a psychosociální
(rušení pohody aj.). Jako nejvýznamnější možné vlivy spojené s výstavbou a provozem
skladového centra byly v rámci přípravných prací vytipovány vlivy spojené s hlukovým
zatížením lokality a znečišťováním ovzduší.

Nárůst hluku v etapě výstavby bude plně reverzibilní a bude omezen pouze na krátké období
výstavby, kdy není třeba předpokládat, že bude mít realizace stavebního záměru významný
negativní dopad na obyvatele v nejbližších obytných domech.

V období provozu záměru dojde pouze k mírnému navýšení hladiny hluku na ulici Kojetínská
(o 0,2 dB). Ve druhé etapě, kdy dojde k napojení areálu na dálnici D1, nebude nákladní
doprava již hlukovou situaci na ulici Kojetínská ovlivňovat. Hluk z ostatních zdrojů bude
setrvalý a nebude nadlimitně ovlivňovat žádný z okolních obytných objektů. Hygienický limit
z provozu areálu nebude ve výhledovém stavu překročen v žádném venkovním chráněném
prostoru staveb a není tedy třeba očekávat ovlivnění zdraví obyvatelstva.

Znečišťování ovzduší v etapě výstavby bude časově omezené a plně reverzibilní a pokud
budou přijata preventivní opatření uvedena v kapitole D.4., nebude etapa výstavby skladového
areálu znamenat významný vliv na zdraví obyvatel.

Z rozptylové studie (příloha 5) vyplývá, že imisní příspěvek uvažovaného stavebního záměru
ke stávající pozaďové koncentraci jednotlivých škodlivin ve městě Přerově bude velice nízký
(max. 0,1 % imisního limitu i imisního pozadí), což se na pozaďové imisní koncentraci
prakticky neprojeví. Problematickou škodlivinou jsou na území města Přerova za nepříznivýh
rozptylových podmínek průměrné denní koncentrace PM10, kde se odhad imisního pozadí
pohybuje okolo 55 µg.m-3, což je za hranicí imisního limitu. Příspěvek k průměrné denní
koncentraci PM10 bude však velmi nízký. Na hranici imisního limitu se dle výsledků stanice
AIM v Přerově pohybuje i roční průměrná koncentrace částic PM2,5. Příspěvek vyvolaný
provozem stavebního záměru bude v místě nejbližší obytné zástavby představovat 0,04 %
imisního limitu. Dále bude velmi pravděpodobně překročen imisní limit pro roční průměrnou
koncentraci benzo(a)pyrenu, která je v Přerově dle výsledků měřících stanic překračována již
v současnosti a pohybuje se okolo 2 ng.m-3. Z výsledků výpočtu je však zřejmé, že příspěvek
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k průměrné roční koncentraci benzo(a)pyrenu bude minimální (bude se pohybovat v řádu
desetitisícin procenta). Po realizaci připojení na nový dálniční obchvat (etapa II.), bude navíc
doprava odkloněna od centra města Přerova, dojde tak k částečnému snížení imisní zátěže
obyvatelstva.

Za podmínky dodržení všech stávajících legislativních norem a doporučení, která jsou
uvedena v předloženém oznámení, není dán předpoklad závažného ovlivnění zdravotního
stavu obyvatelstva v důsledku realizace stavebního záměru.

Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby
Přesný počet obyvatel či plochu zasaženého území ovlivněných účinky stavby nelze stanovit.
Nejbližší obytná zástavba se nachází na Kojetínské ulici cca 450 m severozápadně a na ulici
Mírová cca 350 m jižně od záměru. Jedná se o několik málo rodinných domků. Můžeme
hovořit max. o dvou desítkách obyvatel. Žádný z předepsaných limitů (z hlediska hluku a
ochrany ovzduší) zde nebude v souvislosti s realizací záměru překročen. Vlivy na obyvatele
byly vyhodnoceny jako málo významné a omezené především na období stavebních prací.
Ovlivnění faktorů psychické pohody
Faktory psychické pohody by mohly být ovlivněny zejména v době výstavby. Rušivým
faktorem by mohla být jednak doprava stavebních materiálů na stavbu a pak vlastní stavební
práce. Tyto vlivy (které jsou dočasné) však budou minimalizovány na nejnižší možnou míru
dodržováním opatření, která jsou uvedena souhrnně v kapitole D.4. Rovněž prašnost, jejíž
limity jsou na území Přerova již současnosti překračovány, by mohla představovat snížení
faktoru pohody. Zvýšená prašnost se může projevovat zejména v období provádění
výkopových prací za dlouhodobě suchého a větrného období. Tento vliv je rovněž dočasný
(omezen na období výstavby), přičemž při provozu již skladové centrum významným zdrojem
prašnosti nebude.

V etapě provozu skladového centra dojde k částečnému zhoršení imisní a hlukové situace,
která však nebude mít významný vliv na zhoršení psychické pohody obyvatel.
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D.1.9. Vlivy na nemovité kulturní památky, archeologické památky a naleziště
Jak je již uvedeno v kapitole C.2.2. Nemovité kulturní památky, archeologická a
paleontologická naleziště, nebude žádná z nemovitých kulturních památek plánovanou
výstavbou skladového areálu dotčena.

Vzhledem k možnosti archeologických nálezů je nutné zajistit archeologický dozor.

D.1.10. Ostatní vlivy
Samotná stavba a provoz sebou neponesou riziko biologických vlivů na okolní společenstva.
Zejména v období výstavby existuje riziko zavlečení nepůvodních druhů rostlin do lokality –
zejména jde o křídlatku japonskou (Reynoutria japonica) a její křížence. Jiné ekologické vlivy
(např. ionizující nebo elektromagnetické záření) nebyly v rámci zpracovávání oznámení
prokázány.

D.1.11. Vliv produkce odpadů
Odpady budou vznikat v rámci výstavby i v rámci provozu areálu. Původce odpadů bude,
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění, nakládat s odpady podle jejich
skutečných vlastností. Bude je shromažďovat a třídit podle druhu a kategorií a zabezpečí je
před nežádoucím únikem do životního prostředí. Odstranění všech odpadů bude zajištěno
subdodavatelsky oprávněnou společností vlastnící příslušná oprávnění při nakládání
s odpady.

Bude-li s odpady v lokalitě v průběhu výstavby a provozu nakládáno v souladu s platnou
legislativou na úseku odpadového hospodářství, nepředpokládáme žádné negativné ovlivnění
životního prostředí v důsledku produkce odpadů z provozu a výstavby areálu.

Vliv produkce odpadů v období výstavby nebude z hlediska životního prostředí významný,
zároveň produkce odpadů v období provozu by neměla výrazně zatěžovat životní prostředí.
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D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Přesný počet obyvatel či plochu zasaženého území ovlivněných účinky stavby nelze stanovit.
Nejbližší obytná zástavba se nachází na Kojetínské ulici cca 450 m severozápadně a na ulici
Mírová cca 350 m jižně od záměru. Jedná se o několik málo rodinných domků. Můžeme
hovořit max. o dvou desítkách obyvatel. Žádný z předepsaných limitů (z hlediska hluku a
ochrany ovzduší) zde nebude v souvislosti s realizací záměru překročen. Vlivy na obyvatele
byly vyhodnoceny jako málo významné a omezené především na období stavebních prací.

D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahující
státní hranice
Nejsou předpokládány žádné nepříznivé vlivy přesahující hranice ČR.

D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů
Investor dodrží veškerá nařízení, opatření a navazující rozhodnutí dle platných legislativních
předpisů – viz jednotlivé kapitoly oznámení a tab. 1.

Dále bude nutné dodržovat opatření podle následující specifikace:
Opatření ve fázi přípravy:


Bude zpracován harmonogram výstavby tak, aby v maximální možné míře eliminoval
nepříznivé dopady na veřejné zdraví obyvatelstva a jednotlivé složky životního prostředí.



Bude vypracován systém nakládání s odpady vznikajícími v průběhu stavby, který bude
zaměřen na jejich třídění, oddělené shromažďování a následné využití či odstranění.



Pokud bude při výstavbě zacházeno s látkami závadnými vodám ve větším rozsahu, nebo
když bude zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo
podzemní vody, je třeba pro období výstavby zpracovat plán opatření pro případ havárie.



Po dohodě s vodoprávním úřadem (dle §71, odst.4 zákona č. 254/2001 Sb.) zpracovat
povodňový plán
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Opatření ve fázi realizace:


Během stavby budou dodržovány podmínky na ochranu životního prostředí a jeho
jednotlivých složek, bezpečnosti práce, požárního zabezpečení a ochrany zdraví a
zdravých životních podmínek při výstavbě, dle platných právních předpisů, směrnic a
platných technických norem.



Dodavatel stavby bude zodpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím
využívaných přístupových cest ke staveništi po celou dobu probíhajících stavebních prací.



Na zařízení staveniště budou minimalizovány zásoby sypkých stavebních materiálů a
ostatních potenciálních zdrojů prašnosti; vlastní zemní práce budou prováděny po etapách
vždy v rozsahu nezbytně nutném.



Areál staveniště a příjezdové komunikace je třeba pravidelně zkrápět, aby bylo zamezeno
zvýšené prašnosti. Příjezdové komunikace je nutné pravidelně uklízet.



Vozidla přepravující sypké materiály musí být zaplachtována.



Vozidla přepravující stavební materiál je nutné pravidelně čistit, aby nedocházelo ke
znečišťování veřejných komunikací. Případné znečištění veřejných komunikací musí být
ihned odstraněno.



Místa nakládky materiálu na přepravní vozidla by měla být buď zpevněná nebo budou
pravidelně zkrápěna a uklízena tak, aby nedocházelo vlivem pojezdů k víření prachových
částic.



Případné mezideponie výkopových zemin budou udržovány v bezplevelném stavu. Ty,
které nebudou bezprostředně využity do 6-ti týdnů od vlastní skrývky, budou osety
travinami.



Kácení dřevin doporučujeme provést mimo měsíce duben – říjen.



Možnému znečištění půd je třeba předejít uložením látek škodlivých půdám a vodám
v k tomuto účelu vyhrazených prostorách. Tato podmínka se vztahuje především
k otázkám spojeným s nakládáním s odpady, pohonnými hmotami, apod.



Plnění palivy v areálu stavby provádět pouze v nezbytných případech, kdy by plnění mimo
areál bylo organizačně neschůdné nebo technicky nerealizovatelné.



Na staveništi nebude prováděna údržba mechanismů.



V případě archeologického nálezu je třeba oznámit tuto skutečnost příslušnému
Památkového ústavu a zajistit záchranný archeologický výzkum.



Z důvodu prevence ruderalizace území budou v rámci konečných terénních úprav
rekultivovány všechny plochy zasažené stavebními pracemi.
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Opatření ve fázi provozu:


Bude monitorován nástup neoindigenofytů, v případě jejich zjištění bude přistoupeno
k jejich likvidaci.

D.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech, a neurčitostí, které se
vyskytly při specifikaci vlivů
Odchylky od provedeného hodnocení jednotlivých vlivů mohou vzniknout v průběhu
zpracování dalšího stupně projektové dokumentace v důsledku změny vstupních dat.

Určité nedostatky sebou vždy nese modelové zpracování (hluková studie, rozptylová studie).
Tyto nedostatky jsou dány přesností vstupních údajů, zatížením výpočtů chybou spojenou
s vlastní výpočtovou metodou, atd. Odchylky od provedeného hodnocení jednotlivých vlivů
mohou

také

následně

vzniknout

v průběhu

zpracování

dalšího

stupně

projektové

dokumentace v důsledku precizace vstupních dat.

V případě interpretace informací z mapových podkladů, které byly převážně středních měřítek,
dochází vždy k určitému zobecnění a jisté míře nepřesnosti ve vztahu k dané lokalitě. Pokud
to však bylo v našich možnostech, snažili jsme se o uvedení informací vztahujících se
konkrétně k námi posuzované lokalitě.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Investor nepředkládá variantní řešení záměru.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Při realizaci záměru je třeba respektovat další omezení, daná existujícími limity ochrany
území, tak jak jsou výše popsány. Žádné další doplňující údaje nejsou známy. Mapová, resp.
jiná dokumentace je součástí příloh tohoto oznámení, resp. byla uvedena přímo ve výše
uvedeném textu.
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G. VŠEOBECNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Důvodem pro vypracování Oznámení je skutečnost, že záměr „Přerov – novostavba skladu“
svojí dikcí splňuje kritérium stanovené v zákoně o posuzování vlivů na životní prostředí,
příloze I., kategorii II, bodu 10.6 „Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních
středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s
kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu“.
Dle této přílohy tak záměr podléhá zjišťovacímu řízení. Příslušným orgánem státní správy je
v tomto konkrétním případě Krajský úřad Olomouckého kraje.

Hodnocený záměr zahrnuje jen jednu variantu technického a technologického řešení. Jiná
varianta technického a technologického řešení záměru než předkládaná varianta v oznámení
není investorem uvažována.

Záměr „Přerov – novostavba skladu“ zahrnuje výstavbu šestilodního skladového objektu
o celkových rozměrech cca 156 x 144 m s příhradovými nosnými prvky. K halám bude z jižní
části přidružena administrativní budova o rozměrech cca 15 x 30 m. Součástí řešení bude
návrh kapacitně dostačujících ploch dopravní infrastruktury, včetně statické dopravy
nákladních i osobních vozidel.
Do objektu skladové haly bude severním napojením zaústěna vlečka, která bude v hale
dvoukolejná, neelektrifikovaná, se zapuštěným kolejovým ložem.
V halách budou umístěny linky na příčné a podélné dělení plechů za studena a za tepla. Bude
probíhat návoz železných svitků po železnici a rozvoz nařezaných plechů odběratelům
převážně kamionovou dopravou.
Areál bude napojen provizorní komunikací o délce cca 600 m na silnici II/438 (ulice
Kojetínská), která bude po vybudování dálničního přivaděče na dálnici D1 a napojení areálu
společnosti NYPRO na dálniční síť zrušena.

Většina pozemků – a to pozemky parc. č. 5869/1, 5875/26, 5875/48, 5875/55, 5926/1
a 5926/2 náleží dle Katastru nemovitostí do zemědělského půdního fondu (ZPF) a bude tedy
třeba jejich trvalé odnětí ze ZPF. Uvedené pozemky spadají do třídy BPEJ (bonitačně půdně
ekologická jednotka) s kódem 35800, II. třída ochrany BPEJ. V tomto případě jsou však již
dotčené pozemky vymezeny územním plánem jako plocha pro budoucí plochy terminálu
kombinované dopravy a logistického centra. Není třeba očekávat významný negativní vliv na
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ZPF. Realizace záměru si nevyžádá dočasné či trvalé vynětí půd ze PUPFL (pozemky určené
k plnění funkcí lesa).

Areál bude zásobován elektrickou energií z vlastní trafostanice, k zásobování užitkovou vodou
bude na pozemku zbudována kopaná studna, splašková voda bude odváděna připojením na
městskou kanalizaci. Dešťová voda ze střech bude odváděna do dvou akumulačních a
vsakovacích objektů v severozápadním a jihozápadním rohu plánovaného areálu, z nichž
bude vsakovat přetlakem přes spouštěné studny do štěrkovito-písčité vrstvy. Dešťové vody
z komunikací budou zasakovat přímo do vod podzemních přes zasakovací rigoly uložené
podél těchto komunikací. Dešťové vody z odstavné plochy kamionů budou před zaústěním do
dešťové stokové sítě a do akumulačního a vsakovacího rybníka předčištěny v odlučovači
lehkých kapalin. Administrativní přístavba bude vytápěna ze zásobníku na kapalný propan.

Posuzovaný záměr bude klást zvýšené nároky na dopravní infrastrukturu jak v období
výstavby, tak v období provozu. Nárůst dopravy na přilehlých komunikacích, který bude
způsoben dovozem materiálu pro výstavbu a odvozem odpadů ze stavby, bude časově
omezen pouze na dobu výstavby. V rámci provozu areálu bude probíhat návoz materiálu
především po železnici a odvoz kamionovou dopravou. Bude rovněž mírně navýšena osobní
doprava související s návozem zaměstnanců.

V rámci realizace záměru nebude instalován žádný nový střední, velký, zvláště velký zdroj
znečišťování ovzduší. Po dobu výstavby může být plocha staveniště stacionárním (plošným)
zdrojem znečišťování ovzduší. V kapitole D.4. jsou uvedena opatření na eliminaci vlivů stavby
na ovzduší.

Z rozptylové studie (Ecological Consulting a.s., 2011, příloha 5) vyplývá, že imisní příspěvek
uvažovaného stavebního záměru ke stávající pozaďové koncentraci jednotlivých škodlivin ve
městě Přerově bude velice nízký (max. 0,1 % imisního limitu i imisního pozadí), což se na
pozaďové imisní koncentraci prakticky neprojeví.

Výstavbou skladové haly dojde k mírnému navýšení hlučnosti na ulici Kojetínská. Toto
navýšení bude trvat do výstavby dálnice D1 kolem Přerova, kdy by se měla doprava přesunout
na tuto dálnici. Hluk z ostatních zdrojů bude setrvalý a nebude nadlimitně ovlivňovat žádný
z okolních obytných objektů. Jedná se o průmyslovou lokalitu a většina obytných objektů je
situována poměrně daleko od plánované skladové haly. Noční provoz v areálu neprobíhá a
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jediným zdrojem hluku v noční době je příjezd/odjezd zaměstnanců, který však bude výrazně
podlimitní. Hygienický limit z provozu areálu nebude ve výhledovém stavu překročen
v žádném venkovním chráněném prostoru staveb.

Při dodržení navržených opatření tak nebude znamenat realizace stavebního záměru
významný zásah do životního prostředí a zdraví obyvatel.

Odpady budou vznikat při výstavbě i provozu záměru. Odpady, které vzniknou v průběhu
stavebních prací, budou odváženy a likvidovány mimo staveniště. Tato činnost bude zajištěna
dodavatelem stavebních prací, popř. odbornou firmou. Bude-li s odpady v areálu nakládáno
v souladu s platnou legislativou na úseku odpadového hospodářství, nepředpokládáme žádné
negativní ovlivnění životního prostředí v důsledku produkce odpadů z výstavby skladového
objektu.

Z hlediska zájmů hájených ochranou přírody a krajiny můžeme konstatovat, že lokalita se
nachází mimo velkoplošná i maloplošná zvláště chráněná území a současně i mimo území
soustavy NATURA 2000. Lokalita záměru leží v území chráněné oblasti přirozené akumulace
podzemních vod Kvartéru řeky Moravy. Možnost ovlivnění podzemních vod souvisí především
s úniky znečišťujících látek při haváriích. Při dodržování bezpečnosti práce a doporučení
uvedených v kapitole D.IV bude toto riziko minimalizováno.

Na základě provedených průzkumů nebyl v okolí zájmové lokality zjištěn výskyt zvláště
chráněných živočichů dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a vyhlášky
č. 365/1992 Sb. Lokalita rovněž nemá parametry pro využívání coby migračního koridoru či
biotopu zvláště chráněných druhů živočichů. Ostrůvkovitá lesní zeleň v jižní části areálu
zůstane zachována.

Realizace záměru dle nám známých skutečností nebude mít žádný negativní vliv na horninové
prostředí a využívání horninových a nerostných zdrojů v širším okolí zájmové lokality.

Vzhledem k lokalizaci záměru na okraji intravilánu města v průmyslové zóně a v návaznosti na
stávající zástavbu nepředpokládáme negativní vliv na krajinný ráz.
Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů vztahujících se
k posuzovanému záměru, současnému i výhledovému stavu jednotlivých složek
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životního prostředí a s přihlédnutím ke všem souvisejícím skutečnostem lze
konstatovat, že navrhovaný záměr svými parametry nepřekračuje povolené limity, a
proto jej LZE v navržené lokalitě DOPORUČIT k realizaci.
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ÚVOD
Předkládané Oznámení bylo vypracováno v souladu se zákonem č.100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném
znění (dále jen zákon).

Důvodem pro vypracování Oznámení je skutečnost, že záměr „Přerov – novostavba skladu“
svojí dikcí splňuje kritérium stanovené v zákoně o posuzování vlivů na životní prostředí,
příloze I., kategorii II, bodu 10.6 „Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních
středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže
s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu“.

Dle této přílohy tak záměr podléhá zjišťovacímu řízení. Příslušným orgánem státní správy je
v tomto konkrétním případě Krajský úřad Olomouckého kraje.

Svým členěním odpovídá toto Oznámení příloze 3. zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí v platném znění. Rozsah zpracování jednotlivých kapitol je dán
významem, který pro tu kterou posuzovanou složku životního prostředí stavba má.

Hodnocený záměr zahrnuje jen jednu variantu technického a technologického řešení. Jiná
varianta technického a technologického řešení záměru než předkládaná varianta v oznámení
není investorem uvažována.
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
Název :

NYPRO hutní prodej, a.s.

Sídlo :

Malé Svatoňovice 291
542 34 Trutnov

IČ:

25262068

DIČ:

CZ25262068

Osoba oprávněná jednat:

Ing. Jan Tomek
Ing. Tomáš Alexa
Ing. Zdeněk Tomek – stavební firma
Rejskova 17
772 00 Olomouc
IČO: 11566124
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.1. Základní údaje
B.1.1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1
„Přerov – novostavba skladu“.

Posuzovaný záměr splňuje kritérium stanovené v zákoně o posuzování vlivů na životní
prostředí, příloze I., kategorii II, bodu 10.6 „Skladové nebo obchodní komplexy včetně
nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo
garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu“.

B.1.2. Kapacita (rozsah) záměru
Připravovaný stavební záměr „Přerov – novostavba skladu“ zahrnuje výstavbu šestilodního
skladového objektu o celkových rozměrech cca 156 x 144 m s příhradovými nosnými prvky.
K halám bude z jižní části přidružena administrativní budova o rozměrech cca 15 x 30 m.
Součástí řešení bude návrh kapacitně dostačujících ploch dopravní infrastruktury, včetně
statické dopravy nákladních i osobních vozidel.

Do objektu skladové haly bude zaústěna vlečka, která bude v hale dvoukolejná,
neelektrifikovaná, se zapuštěným kolejovým ložem. Areál bude napojen do vlečky Precheza,
do ní nebude zasahováno.

Areál bude zásobován elektrickou energií z vlastní trafostanice, k zásobování užitkovou vodou
bude na pozemku zbudována kopaná studna, splašková voda bude odváděna připojením na
městskou kanalizaci. Dešťová voda ze střech bude odváděna do dvou akumulačních a
vsakovacích objektů v severozápadním a jihozápadním rohu plánovaného areálu, z nichž
bude vsakovat přetlakem přes spouštěné studny do štěrkovito-písčité vrstvy. Dešťové vody
z komunikací budou zasakovat přímo do vod podzemních přes zasakovací rigoly uložené
podél těchto komunikací. Dešťové vody z odstavné plochy kamionů budou před zaústěním do
dešťové stokové sítě a do akumulačního a vsakovacího objektu předčištěny v odlučovači
lehkých kapalin. Administrativní přístavba bude vytápěna ze zásobníku na kapalný propan.
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Areál bude napojen provizorní komunikací o délce cca 600 m na silnici II/438 (ulice
Kojetínská), která bude po vybudování dálničního přivaděče na dálnici D1 a napojení areálu
společnosti NYPRO na dálniční síť zrušena.
•

Celková plocha stavebních pozemků: 83 400 m2
(plocha bez provizorní příjezdové komunikace, která bude po vybudování přivaděče na
dálnici D1 odstraněna)

•

Zastavěná plocha šesti hal: 22 500 m2

•

Zastavěná plocha administrativní budovy: 450 m2

•

Plocha komunikací a zpevněných ploch: 15 300 m2
(bez rozlišení ploch parkovišť a komunikací)

•

Plocha zeleně: 45 150 m2

V souvislosti s realizací stavebního záměru bude vybudováno cca 30 – 35 parkovacích míst
pro osobní vozidla a odstavná plocha pro nákladní dopravu.

Rozsah posuzovaného záměru je patrný z přílohy č. 2 a 3.

B.1.3. Umístění záměru
Kraj:

Olomoucký

Obec:

Přerov

Katastrální území:

Přerov

Pozemky určené ke stavbě se nacházejí v jižní části města Přerova, na ploše s určením jako
návrhové plochy terminálu kombinované dopravy a logistického centra (dle územního plánu).
Stavba bude umístěna na pozemcích parc.č.:
5869/1, 5862/6, 5869/7, 5875/13, 5875/26, 5875/48, 5875/55, 5926/1, 5926/2, 5926/3.
Další pozemky dotčené stavbou: p.č. 5990/43, 5950/1, 5875/51, 5875/27, 5875/28, 5869/6,
5869/4, 5869/3, 5869/5, 5875/47 v k.ú. Přerov.
Umístění stavebního záměru je znázorněno na obr. 1 a 2. Podrobněji viz přílohy oznámení.
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Obr. 1: Širší vztahy záměru „Přerov – novostavba skladu“

Obr. 2: Umístění posuzovaného stavebního záměru

Zdroj: Ing. Zdeněk Tomek – stavební firma, 2011
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B.1.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Připravovaný stavební záměr „Přerov – novostavba skladu“ zahrnuje výstavbu skladového
objektu na jižním okraji intravilánu města Přerov. Skladový objekt bude jednopodlažní a bude
složen z šesti lodí na ploše cca 156 x 144 m.
K objektu bude přidružena administrativní budova.
Dopravně bude areál napojen na silnici II.třídy č. 436 provizorní příjezdovou komunikací
o délce cca 600 m, která bude odstraněna po vybudování dálničního přivaděče na dálnici D1
a napojení areálu společnosti NYPRO na dálniční síť.
Ve schváleném územním plánu je plocha staveniště skladu součástí plochy určené pro
průmyslovou výstavbu, která zde dosud zahájena nebyla a doposud nebyla ani vybavena
infrastrukturou.
V halách bude v I. etapě umístěna linka podélného dělení za tepla válcovaných plechů a ve
II. etapě (po vybudování dálničního přivaděče a dálnice D1) pak linky příčného a podélného
dělení za studena válcovaných plechů (situace rozmístění jednotlivých linek viz příloha č. 3).
Návoz vstupních svitků bude probíhat po železnici a rozvoz nadělených plechů odběratelům
převážně kamionovou dopravou.

Po výstavbě dálničního okruhu kolem Přerova a napojení areálu na dálniční přivaděč je
plánováno další rozšíření skladových ploch.

V současné době není známa kumulace s jinými stavebními záměry kromě plánované
výstavby terminálu kontejnerové dopravy (TKD) - investice města Přerova, která je však
plánována až v horizontu několika let. Projekční práce na záměru novostavby skladu jsou
prováděny v součinnosti s možností budoucí realizace TKD.
Posuzovaný záměr není v rozporu s územním plánem města Přerova (příloha 6). Možný
významný vliv stavby na území soustavy NATURA 2000 byl orgánem ochrany přírody
vyloučen (příloha 7).
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B.1.5.

Zdůvodnění

potřeby

záměru

a

jeho

umístění,

včetně

přehledu

zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro
jejich výběr, resp. odmítnutí
Záměr je navrhován na pozemcích z velké části v majetku investora v území, které bylo
územním plánem pro toto využití vymezeno. Svým charakterem záměr novostavby skladu
zapadá do okolní zástavby tvořené převážně průmyslovými objekty. Rovněž dopravní
napojení je vyhovující v blízkosti plánované dálnice D1, na níž bude areál přímo napojen
dálničním přivaděčem a zároveň s možností využití železniční dopravy napojením na
železniční vlečku firmy Precheza.
Realizace stavebního záměru přinese zároveň mírné rozšíření pracovních nabídek, zejména
pro skladníky, řidiče, administrativní pracovníky a vedoucí funkce.
Dle vyjádření stavebního úřadu Přerov je investiční záměr není v rozporu s platnou územně
plánovací dokumentací města Přerov (viz příloha 6).
Stavební záměr je navržen pouze v jedné variantě, která sestává ze dvou etap v závislosti na
plánované realizaci dálnice D1.

B.1.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Připravovaný stavební záměr „Přerov – novostavba skladu“ zahrnuje výstavbu skladového
objektu na jižním okraji inntravilánu města Přerov. Skladové centrum bude představovat
šestilodní skladovací hala s technologií na příčné a podélné dělení plechů, administrativní
budova, odstavná plocha pro projíždějící nákladní dopravu a parkoviště pro osobní dopravu a
provizorní silniční napojení na komunikaci II/438.
1. Architektonické řešení
Objekty skladového centra budou halového typu. Je uvažována šestilodní ocelová konstrukce
s příhradovými nosnými prvky (sloupy a vazníky).
Obvodový plášť tvořený sendvičovými PUR panely bude doplněný ve spodní části
železobetonovým soklovým panelem (z důvodu mechanické odolnosti). Střecha sedlová bude
se sklonem 10 %, střešní plášť pak zateplený (pro zamezení kondenzace), ze sendvičových
PUR panelů. Prosvětlení bude formou pevných hřebenových střešních světlíků. Objekt
nebude vytápěn.
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Založení objektu se předpokládá hlubinné na pilotách. Podlahová deska bude provedena jako
železobetonová, strojně hlazená, armovaná při horním a spodním okraji sítí a rozptýlenou
výztuží o předpokládané tloušťce cca 300 mm, pod technologií bude tloušťka stanovena s
ohledem na zatížení. Vzhledem k tomu, že je staveniště skladu součástí záplavového území
řeky Bečvy je navržena úroveň podlah na kótě 0,000 = 208,200 m n.m. (Vypočtená úroveň
povodně po realizaci navrhované stavby je vypočtena na kótě Q100 = 208,018 m n.m.)
Předpoklad objektové skladby záměru je následující:
Stavební objekty:
•

SO 00 – Příprava staveniště/území

•

SO 01.1. ~ SO 01.6. - Hala
PS 01.1. – Linka na příčné dělení teplých plechů
PS 01.2. – Linka na podélné dělení studených plechů
PS 01.3. – Linka na příčné dělení studených plechů

•

SO 02 - Administrativní budova

•

SO 03. - Komunikace a zpevněné plochy
PS 03 – Vážení kamionů + příslušenství

•

SO 04 – Provizorní komunikace

•

SO 05.1. - Vlečka (areálová trasa)

•

SO 05.2. - Napojení na vlečku Precheza

•

SO 06 – Likvidace dešťových vod/dešťová kanalizace

•

SO 07 – Likvidace splaškových vod

•

SO 08 – Zdroj užitkové vody

•

SO 09 - Transformovna
PS 09 – Vybavení trafostanice

•

SO 10 – Přípojka NN, venkovní rozvody elektro a slaboproudu

•

SO 11 – Zásobování plynem
PS 11.1 – Zásobníky plynu – stavební část
PS 11.2 – Plynovodní přípojka
PS 11.3 – Zásobování plynem – technologická část

•

SO 13 – Sadovnické a terénní úpravy

•

SO 14 – Oplocení a reklamní plochy
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Areál bude zásobován elektrickou energií z vlastní trafostanice, k zásobování užitkovou vodou
bude na pozemku zbudována kopaná studna, splašková voda bude odváděna připojením na
městskou kanalizaci. Dešťová voda ze střech bude odváděna do dvou akumulačních a
vsakovacích objektů v severozápadním a jihozápadním rohu plánovaného areálu, z nichž
bude vsakovat přetlakem přes spouštěné studny do štěrkovito-písčité vrstvy. Dešťové vody
z komunikací budou zasakovat přímo do vod podzemních přes zasakovací rigoly uložené
podél těchto komunikací. Dešťové vody z odstavné plochy kamionů budou před zaústěním do
dešťové stokové sítě a do akumulačního a vsakovacího rybníka předčištěny v odlučovači
lehkých kapalin. Administrativní přístavba bude vytápěna ze zásobníku na kapalný propan.
2. Zásobování plynem, teplo
Vytápět se bude pouze administrativní objekt, skladové haly budou nevytápěny. K vytápění
administrativní budovy bude využito dvou závěsných kotlů (každý o výkonu max. 40 kW),
spalujících propan. V budoucnu se počítá s přivedením přípojky na zemní plyn do areálu,
současné řešení vytápění je tak pouze dočasné (vnitřní rozvody i spotřebiče však budou
využity).

3. Zásobování vodou
Potřeba vody bude zabezpečena vrtem v areálu, dle kvality vody bude využívána jako pitná, či
jen jako užitková. V tom případě bude pitná voda pro zaměstnance dovážena balená.
4. Kanalizace
Splašková voda bude odváděna tlakově, připojením na městskou kanalizaci. Dešťová voda ze
střech bude odváděna do dvou akumulačních a vsakovacích objektů v severozápadním a
jihozápadním rohu plánovaného areálu, z nichž bude vsakovat přetlakem přes spouštěné
studny do štěrkovito-písčité vrstvy. Dešťové vody z komunikací budou zasakovat přímo do vod
podzemních přes zasakovací rigoly uložené podél těchto komunikací. Dešťové vody
z parkoviště kamionů budou před zaústěním do dešťové stokové sítě a do akumulačního a
vsakovacího rybníka předčištěny v odlučovači lehkých kapalin.
5. Zásobování elektrickou energií
Areál bude zásobován elektrickou energií z vlastní trafostanice. Ta bude zděná a umístěna na
západní straně hal. V první etapě v ní bude osazen olejový transformátor v hermetickém
provedení - výkon 1600 kVA. Pro další etapu osazení linky podélného a příčného dělení
studených plechů, které budou osazeny až po vybudování dálnice (obchvat Přerova) a
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trvalého dopravního napojení, bude ponechaná prostorová rezerva pro další transformátor o
výkonu cca 1x1600 kVA.
Z trafostanice ze strany NN bude nataženo přívodní vedení do hlavního rozváděče NN areálu,
ze kterého budou samostatně napojeny další objekty: hala, administrativní přístavba, venkovní
osvětlení, technologie apod.
6. Parkování
V areálu bude realizováno 30 – 35 parkovacích míst pro osobní dopravu a možnost zastavení
pro cca 28 kamionů. Odstavná plocha pro kamiony bude umístěna v jižní části areálu při
vjezdu provizorní silnice.

Není počítáno s parkováním

a delším

stáním

kamionů,

předpokladem je, že budou víceméně plynule projíždět areálem a stavět budou pouze pro
nakládku či vykládku zboží a odevzdání dokladů v dispečinku v administrativní budově.
7. Dopravní napojení
Areál bude napojen provizorní komunikací o délce cca 600 m na silnici II/438 (ulice
Kojetínská), která bude po odstraněna po vybudování dálničního přivaděče na dálnici D1 a
napojení areálu společnosti NYPRO na dálniční síť. Záměr bude rovněž napojen na železniční
síť. Nově vybudovaná vnitroareálová vlečka bude napojena na vlečku Precheza, na níž bude
napojena přes severní uzel. Intenzity dopravy vedené do areálu byly provozovatelem vlečky
odsouhlaseny.

B.1.7. Předpokládaný termín zahájení realizace a jeho dokončení
Zahájení stavby: duben 2012
Dokončení stavby: do konce roku 2012

Etapizace výstavby je přímo závislá na vybudování dálničního obchvatu města Přerova a
zrealizování dálničního přivaděče k ulici Kojetínská.
V I. etapě je plánováno osazení linky příčného dělení teplých svitků – v prvním čtvrtletí 2013.
V II. etapě (po vybudování dálničního přivaděče) je možno areál dále rozšířit osazením linek
podélného a příčného dělení studených svitků – předpoklad rok 2020.
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B.1.8. Výčet dotčených územně správních celků
•

Kraj:

•

Obec: Přerov

•

Katastrální území: Přerov

Olomoucký

B.1.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst. 4 zákona 100/2001 Sb. a
správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat

V první fázi povolování posuzovaného záměru bude nutné zajistit některá individuální správní
rozhodnutí, mezi kterými (mimo závěru zjišťovacího řízení podle ustanovení §7 zák.č.
100/2001 Sb.) lze (po upřesnění) jmenovat zejména doklady, uvedené v tabulce č. 1.
Tab. 1: Potřeby rozhodnutí/stanovisek správních úřadů

Název aktu
Územní rozhodnutí, event.
územní souhlas
Souhlas k odnětí půdy ze
zemědělského půdního fondu
Souhlas ke stavbám
v záplavovém území
V případě potřeby schválení

Ustanovení, právní předpis

Správní úřad

§§92, 96 zák.č.183/2006 Sb.

Obecný stavební úřad
Orgán ochrany

§ 9, zák. č. 334/1992 Sb.

fondu
§ 17 zák. č. 254/2001 Sb.
§39 zák.č. 254/2001 Sb.

havarijního plánu
V případě potřeby (v období

zemědělského půdního

Vodoprávní úřad

Vodoprávní úřad

§16 zák.č. 185/2001 Sb.

Krajský úřad

§8 zák.č. 114/1992 Sb.

Orgán ochrany přírody

výstavby) povolení k nakládání
s nebezpečnými odpady
V případě potřeby povolení ke
kácení dřevin

(Obecní úřad)

Stavební povolení

§115 zák.č. 183/2006 Sb.

Obecný stavební úřad

Podle potřeby další

podle speciálních předpisů

Speciální stavební úřady

rozhodnutí/vyjádření

(zák.č. 254/2001 Sb., zák.č.

(vodoprávní úřad, silniční

13/1997 Sb., zák.č.86/2002

správní úřad) a další

Sb.)

orgány
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B.2. Údaje o vstupech
B.2.1. Zábor půdy
Pozemky určené ke stavbě se nacházejí na jižním okraji města Přerova v blízkosti vlakového
překladiště. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č.: 5869/1, 5862/6, 5869/7, 5875/13,
5875/26, 5875/48, 5875/55, 5926/1, 5926/2, 5926/3, 5990/43, 5950/1, 5875/51, 5875/27,
5875/28, 5869/6, 5869/4, 5869/3, 5869/5, 5875/47 v k.ú. Přerov.

Dle Katastru nemovitostí se jedná především o pozemky zahrnující ornou půdu (viz tab. 2),
která je chráněna jako zemědělský půdní fond (ZPF). U těchto pozemků bude třeba jejich
trvalé vynětí ze zemědělského půdního fondu. Všechny uvedené pozemky spadají do třídy
BPEJ (bonitačně půdně ekologická jednotka) s kódem 35800.

BPEJ 35800 je zahrnuta do II. třídy ochrany zemědělské půdy, kde jsou situovány zemědělské
půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční
schopnost. Ve vztahu k ochraně ZPF jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně
odnímatelné a s ohledem na územní plánování jen podmíněně zastavitelné. V tomto případě
jsou však již dotčené pozemky vymezeny územním plánem jako plocha pro budoucí plochy
terminálu kombinované dopravy a logistického centra.

Realizace záměru si nevyžádá dočasné či trvalé vynětí půd ze PUPFL (pozemky určené k
plnění funkcí lesa).
Tab. 2: Pozemky zemědělského půdního fondu, na kterých bude realizován stavební záměr
(ZPF – zemědělský půdní fond, BPEJ – bonitačně půdně ekologická jednotka)

parcelní číslo

druh pozemku

způsob ochrany

BPEJ

vlastník

5869/1
5875/26
5875/48
5875/55
5926/1
5926/2

orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
zahrada

ZPF
ZPF
ZPF
ZPF
ZPF
ZPF

35800
35800
35800
35800
35800
35800

5990/43

orná půda

ZPF

35800

5950/1
5875/51

zahrada
orná půda

ZPF
ZPF

35800
35800

NYPRO hutní prodej, a.s.
NYPRO hutní prodej, a.s.
NYPRO hutní prodej, a.s.
NYPRO hutní prodej, a.s.
NYPRO hutní prodej, a.s.
NYPRO hutní prodej, a.s.
Oškera Karel, Bystřice
p.Hostýnem
Statutární město Přerov
Statutární město Přerov
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parcelní číslo

druh pozemku

způsob ochrany

BPEJ

vlastník

5875/27
5875/28
5869/4
5869/3
5875/47

orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda

ZPF
ZPF
ZPF
ZPF
ZPF

35800
35800
35800
35800
35800

ČR
ČR
ČR
ČR
ČR
Zdroj: Katastr nemovitostí

Chráněná území
Zájmová lokalita se nachází mimo chráněná území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny v platném znění. Území neleží v chráněném ložiskovém území, na
území výhradního ložiska ani v dobývacím prostoru.
Ochranná pásma
Během realizace záměru mohou být dotčena ochranná pásma inženýrských sítí. Souhrnně
platí, že ochranná a bezpečnostní pásma inženýrských sítí a komunikací jsou dána
příslušnými normami a obecně technickými požadavky na výstavbu a budou výstavbou
respektována. Ochranné pásmo elektrických vedení pro zemní kabelové vedení NN činí
1 m od krajního kabelu na každou stranu. Ochranné pásmo plynovodů dle zákona
č. 458/2000 Sb., § 68, u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž
se rozvádí plyn v zastavěném území obce, činí ochranné pásmo 1 m na obě strany od
půdorysu. Ochranná pásma kanalizační stoky jsou vymezena zákonem č. 274/2001,
o vodovodech a kanalizacích, vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na
každou stranu. Do průměru 500 mm včetně jsou 1,5 m, nad průměr 500 mm jsou 2,5 m.

Veškeré zásahy do ochranných pásem budou v dalších fázích zpracování projektové
dokumentace konzultovány s vlastníky a provozovateli sítí a staveb.
Lokalita nezasahuje do ochranných pásem vodních zdrojů.

B.2.2. Odběr a spotřeba vody
Odběr vody lze předpokládat jak ve fázi výstavby (vlastní stavba, zkrápění staveniště apod.),
tak v období provozu. Odběr vody v průběhu stavby bude záviset na momentální potřebě
zařízení staveniště. Pitná voda pro potřeby stavebníků bude zajišťována obvyklým způsobem

18
Ecological Consulting a.s.
www.ecological.cz

„Přerov – novostavba skladu“
Oznámení dle přílohy 3 zákona č. 100/2001 Sb.

(předpoklad dovozu vody balené). Technologická voda, jako součást stavebních směsí bude
zajišťována v rámci zabezpečení dodávky stavebních prací.

Potřeba užitkové vody bude zabezpečena kopanou studnou v areálu.. Pitná voda pro
zaměstnance bude dovážena balená.

B.2.3. Energetické zdroje
Nároky na tepelnou energii
K vytápění administrativní budovy bude využito dvou závěsných kotlů (každý o výkonu max.
40 kW), spalujících propan. V budoucnu se počítá s přivedením přípojky na zemní plyn do
areálu, současné řešení vytápění je tak pouze dočasné.
Maximální hodinová spotřeba propan-butanu bude cca 4-7 m3, vše v závislosti na ročním
období. Orientační roční potřeba plynu pro vytápění 5500 m3/rok.

Nároky na elektrickou energii
Elektrickou energií budou linky ve skladovém centru zásobovány z vlastní zděné
transformovny, ve které bude osazen v první etapě olejový transformátor v hermetickém
provedení - výkon 1600 kVA. Pro další etapu osazení linky podélného a příčného dělení
studených plechů, které budou osazeny až po vybudování dálnice (obchvat Přerova) a
trvalého dopravního napojení, bude ponechaná prostorová rezerva pro další transformátor o
výkonu cca 1x1600 kVA.
Z trafostanice ze strany NN bude nataženo přívodní vedení do hlavního rozváděče NN areálu,
ze kterého budou samostatně napojeny další objekty: hala, administrativní přístavba, venkovní
osvětlení, technologie apod.

B.2.4. Surovinové zdroje
Suroviny použité pro výstavbu budou voleny z běžně dostupných stavebních materiálů. Lze
předpokládat, že během výstavby vzniknou nároky na vstupní suroviny, jako je štěrkopísek,
kamenivo, cement, beton, ocelový skelet, apod. Obvodový plášť hal bude tvořen sendvičovými
PUR panely, ve spodní části doplněné železobetonovým soklovým panelem, podlahová
plocha bude železobetonová. Střecha bude rovněž ze sendvičových PUR panelů.
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Administrativní budova bude provedena ze stejných materiálů, doplněna o jednu interiérovou
předstěnu ze sádrokartonu.
Komunikace budou navrženy s asfaltovým krytem, parkoviště a odstavná stání budou ze
zámkové dlažby.
Jednoznačné stanovení množství surovin či jejich dodavatele však v této fázi nelze provést.
Všechny používané materiály budou splňovat požadavky na zdravotní nezávadnost.

B.2.5. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Doprava v období výstavby
Posuzovaný záměr bude klást zvýšené nároky na dopravní infrastrukturu v době vlastní
výstavby (doprava materiálu na staveniště). Nárůst dopravy na přilehlých komunikacích, který
bude způsoben dovozem a odvozem materiálu pro výstavbu objektů a ze stavby, bude časově
omezen pouze na dobu výstavby. Předpokládá se nasazení běžných stavebních mechanizmů
- bagry, scrapery, nakladače, nákladní auta, hutnící mechanizmy, finišery a válce, autojeřáby,
autodomíchávače a čerpadla na beton.
Doprava v období provozu
Doprava spojená s provozem skladovacího centra se skládá z návozu materiálu a jeho
rozvážení zákazníkům. Zásobování centra bude prováděno převážně železniční dopravou,
kdy dojde k severnímu napojení na vlečku Precheza. Tato vlečka nebude záměrem zasažena
a napojení na ni je již s provozovatelem dohodnuto. Provizorní příjezdovou komunikací bude
areál napojen na komunikaci II/436 (ul. Kojetínská), odkud bude doprava v první etapě
provozu skladu probíhat směrem přes Přerov na Ostravu. V druhé etapě, tedy po vybudování
úseku dálnice D1 kolem Přerova a napojení areálu přivaděčem na tuto dálnici, bude provizorní
komunikace zrušena a doprava bude vedena přímo na dálniční obchvat Přerova.
Dopravní přírůstek vyvolaný realizací stavebního záměru v I. etapě bude následující
(pojezdy):
50 os. automobilů/den
42 nákladních automobilů/den
2 vlakové soupravy/den
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Dopravní přírůstek vyvolaný realizací stavebního záměru ve II. etapě bude následující
(pojezdy):
50 os. automobilů/den
56 nákladních automobilů/den
4 vlakové soupravy/den
Ostatní infrastruktura
Navrhovaný objekt novostavby skladu bude zčásti napojen na stávající inženýrské sítě vedené
v okolí záměru – elektrická energie, kanalizace.
Zásobování teplem bude prováděno v rámci I. etapy z vlastních zdrojů (kotle na propan-butan
pro administrativní budovu). Počítá se však s budoucím napojením areálu na přívod zemního
plynu.
K zásobování užitkovou vodou bude na pozemku zbudována kopaná studna, odvádění
dešťových vod bude provedeno pomocí dvou akumulačních a vsakovacích nádrží v areálu.

B.3. Údaje o výstupech
B.3.1. Emise
Ke zjištění příspěvku realizace stavebního záměru k aktuální imisní situaci byla vypracována
firmou Ecological Consulting a.s. rozptylová studie (Peterková, 2011), která je zařazena jako
příloha číslo 5 tohoto oznámení. Rozptylová studie je zpracována pro dvě etapy, první pro rok
2013 – tedy období po realizaci stavebního záměru – a druhá pro rok 2020 – období, kdy
teoreticky předpokládáme vybudování napojení na dálnici D1. Vyhodnocuje příspěvek
vyvolaný realizací stavebního záměru spojený s navýšením intenzity dopravy (nové liniové
zdroje), s pojezdy na parkovištích a s novými bodovými zdroji (vytápění administrativní
budovy).
Etapa výstavby
Pro etapu výstavby nebyla rozptylová studie samostatně modelována. Lze konstatovat, že
během etapy výstavby dojde k navýšení koncentrace zejména tuhých znečišťujících látek na
samotném staveništi i na příjezdových komunikacích. Tento negativní vliv bude však plně
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reverzibilní a omezený pouze na etapu výstavby. Negativní vlivy týkající se zejména prašnosti
lze účinně eliminovat dodavatelskou kázní a dodržením následujících opatření:
•

Areál staveniště a příjezdové komunikace je třeba pravidelně zkrápět, aby bylo
zamezeno zvýšené prašnosti. Příjezdové komunikace je nutné pravidelně uklízet.

•

Vozidla přepravující sypké materiály musí být zaplachtována.

•

Vozidla přepravující stavební materiál je nutné pravidelně čistit, aby nedocházelo ke
znečišťování veřejných komunikací. Případné znečištění veřejných komunikací musí
být ihned odstraněno.

•

Při terénních pracích je třeba, aby veškerý používaný materiál byl vlhký.

•

Místa nakládky materiálu na přepravní vozidla by měla být buď zpevněná nebo
pravidelně zkrápěna a uklízena tak, aby nedocházelo vlivem pojezdů k víření
prachových částic.

Vzhledem k výše uvedenému a při dodržení výše uvedených opatření lze konstatovat, že
dočasné zhoršení emisní situace v lokalitě bude akceptovatelné.
Etapa provozu
Pro etapu provozu byla samostatně modelována rozptylová studie (Peterková, 2011), která
vyhodnocuje vliv realizace stavebního záměru, se kterým je spojeno navýšení intenzity
dopravy na okolních komunikacích, pohyb vozidel na parkovištích v objektu a provoz
některých nových bodových zdrojů znečištění ovzduší (vytápění objektu).
a) Bodové zdroje znečišťování ovzduší
Mezi bodové zdroje uvažované v rozptylové studii patří výduch z vytápění objektu
administrativní budovy. V administrativní budovy budou instalovány dva závěsné kotle, každý
o výkonu max. 40 kW, spalující propan. V lokalitě není v současné době přivedena přípojka na
zemní plyn, v budoucnosti se se zavedením přípojky počítá, využití propanu jako paliva tak
bude dočasné. Podrobnosti o bodovém zdroji jsou uvedeny v rozptylové studii (příloha 5).
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b) Plošné zdroje znečišťování ovzduší
Jako plošný zdroj byla uvažována plocha parkoviště pro osobní automobily s kapacitou 35
parkovacích míst, které bude vybudováno na jihozápadní straně areálu. Parkoviště bude
odkryté a tudíž přirozeně větrané. Podrobněji viz rozptylová studie (příloha 5).
c) Liniové zdroje znečišťování ovzduší
Mezi liniové zdroje byla zařazena příjezdová komunikace – ulice Kojetínská a nově plánovaná
příjezdová komunikace spojující ulici Kojetínskou a plánovaný areál. Dále byly do modelu
zařazeny jednotlivé komunikace v areálu, kde bude probíhat pohyb jak nákladních, tak
osobních vozidel. V úvahu byla brána rovněž vlečka, po které bude probíhat návoz materiálu
pomocí vlakových souprav.
Rozptylová studie byla zpracována pro dvě etapy stavebního záměru. V první etapě bude
doprava probíhat po ulici Kojetínské směrem přes Přerov dál na Ostravu. Ve druhé etapě, kdy
se počítá s již dostavěným úsekem dálnice D1, který bude tvořit jihozápadní obchvat Přerova,
bude veškerá doprava směřována na dálnici, kde bude vybudován sjezd přímo z dálnice.
Podrobné vstupní informace (včetně uvažovaných intenzit dopravy na příjezdových
komunikacích) jsou uvedeny v příloze 5 (rozptylová studie).
V rámci rozptylové studie byly vytipovány dva výpočtové body v místě nejbližší obytné
zástavby. Jedná se o dva referenční body – objekty k bydlení na pozemku parc. č. 258,
č. p. 248/82, v k. ú. Lověšice u Přerova a rodinný dům na pozemku parc. č. 29, č. p. 888/48,
v k. ú. Přerov.
Základní závěry rozptylové studie
V následujících odstavcích jsou zahrnuty vypočtené příspěvky k imisní koncentraci po realizaci
stavebního záměru a předpokládané imisní pozadí.

Odhad stavu imisního pozadí pro rok 2020 byl stanoven následovně:
PM10 (průměrná denní koncentrace): < 55 µg.m-3 (mírně klesající tendence)
PM10 (průměrná roční koncentrace): < 40 µg.m-3 (mírně klesající tendence)
PM2,5 (průměrná roční koncentrace): < 27 µg.m-3
NO2 (průměrná hodinová koncentrace): < 90 µg.m-3 (stagnující tendence)

23
Ecological Consulting a.s.
www.ecological.cz

„Přerov – novostavba skladu“
Oznámení dle přílohy 3 zákona č. 100/2001 Sb.

NO2 (průměrná roční koncentrace): < 30 µg.m-3 (mírně klesající nebo stagnující)
benzen (průměrná roční koncentrace): < 2 µg.m-3
benzo(a)pyren (průměrná roční koncentrace): < 2 ng.m-3
Tab. 3: Výsledky výpočtu imisní situace (přírůstky) v modelu Symos ´97 pro konkrétní výpočtové body
v místě nejbližší obytné zástavby ve výšce 1,5 m v etapě I.

koncentrace [µg.m-3]

bod č. 1 – rodinný
dům, parc. č. 261/1
bod č. 2 – rodinný
dům, parc. č. 6031/2

PM10

PM10

PM2,5

NO2

NO2

benzen

benzo(a)pyren

(rok)

(den)

(rok)

(rok)

(hod.)

(rok)

(rok)

0,0045

0,047

0,0036

0,0123

0,178

0,0003

0,0000000399

0,0139

0,059

0,011

0,0234

0,204

0,0011

0,0000000101

Tab. 4: Výsledky výpočtu imisní situace (přírůstky) v modelu Symos ´97 pro konkrétní výpočtové body
v místě nejbližší obytné zástavby ve výšce 1,5 m v etapě II.

koncentrace [µg.m-3]

bod č. 1 – rodinný
dům, parc. č. 261/1
bod č. 2 – rodinný
dům, parc. č. 6031/2

PM10

PM10

PM2,5

NO2

NO2

benzen

benzo(a)pyren

(rok)

(den)

(rok)

(rok)

(hod.)

(rok)

(rok)

0,005

0,055

0,004

0,013

0,168

0,0003

0,000000078

0,003

0,052

0,002

0,006

0,171

0,0002

0,000000004

V rozptylové studii (viz příloha č.5) je dále provedeno srovnání vypočtených hodnot imisního
příspěvku v místě nejbližších objektů s přepokládaným imisním pozadím v I. a II. etapě,
z něhož vyplývá, že imisní příspěvek uvažovaného stavebního záměru ke stávající pozaďové
koncentraci jednotlivých škodlivin ve městě Přerově bude velice nízký (max. 0,1 % imisního
limitu i imisního pozadí), což se na pozaďové imisní koncentraci prakticky neprojeví, a to
v I. i II. etapě provozu záměru.
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B.3.2. Odpadní vody
Splašková voda bude vznikat pouze v malém množství z administrativní budovy, bude
odváděna připojením na městskou kanalizaci.

Dešťová voda ze střech bude odváděna do dvou akumulačních a vsakovacích objektů
v severozápadním a jihozápadním rohu plánovaného areálu, z nichž bude vsakovat přetlakem
(mezi hladinou vody v rybníku a ustálenou hladinou spodní vody) přes spouštěné studny do
štěrkovito-písčité vrstvy. Dešťové vody z komunikací budou zasakovat přímo do vod
podzemních přes zasakovací rigoly uložené podél těchto komunikací. Dešťové vody
z odstavné plochy kamionů, u nichž nelze vyloučit kontaminaci ropnými látkami, budou před
zaústěním do dešťové stokové sítě a do akumulačního a vsakovacího rybníka předčištěny
v odlučovači lehkých kapalin.
Toto řešení nakládání s dešťovými vodami zasakováním bylo zvoleno jako jediné možné
vzhledem ke vzdálenosti recipientů a vzhledem ke kapacitě možného zaústění do městské
stokové sítě.

Dva akumulační a vsakovací objekty jsou navrhovány půdorysného rozměru cca 12 x 24 m
a hloubce 1,6 m v severozápadním a jihozápadním rohu plánovaného areálu. Svahy jsou
navrženy ve spadu 1:1.2 a i vodorovné dno bude ohumusováno a oseto. Svahy do výše
cca 1 m budou zpevněny zatravňovacími tvárnicemi. Ze dna každého zasakovacího objektu
bude spuštěno šest studni z betonových skruží Ø 1 m do hloubky 5,5 m zasahující do
štěrkopískové vrstvy s koeficientem filtrace kf = n x 10-3. Z bezpečnostních důvodů budou
studny zakryty ocelovými vtokovými mřížemi Ø 1 m. Ke každé bude zajištěn přistup po
schodišti o šiřce1,5 m.
Odlučovač lehkých kapalin je navrhován do zelené plochy u odstavné plochy kamionů. Je
navrhován jako dvě válcové podzemní nádrže v kombinaci skelet plast a železobetonová
výplň. V první nádrži Ø 3 m bude instalován gravitačně koalescenční odlučovač s usazovacím
prostorem pro střední množství kalu ( 2,0 m3), v druhé Ø 2,25 m bude sorpční filtr, kterým se
dosáhne zvýšení čistícího efektu až na 0,2 mg/l NEL. Odtok z OLK DN 300mm bude zaústěn
do šachty dešťové kanalizace před nejjižnější skladovou halou. Do téže šachty bude zaústěn i
bezpečnostní přepad, kterým budou odváděny dešťové vody z odstavné plochy kamionů v
množství přesahujícím 30 I/s.
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B.3.3. Odpady
Při realizaci stavby, jejím provozu a případném odstranění budou vznikat odpady různých
skupin a druhů. Bude se jednat jak o odpady kategorie „ostatní“ (O) tak o odpady kategorie
„nebezpečný“ odpad (N). Původce odpadů bude postupovat při veškerém nakládání s těmito
odpady (tzn. jejich soustřeďování, shromažďování, skladování, přepravě a dopravě, využívání,
úpravě, odstraňování atd.) dle příslušných platných legislativních opatření. Nakládání
s odpady se v České republice řídí ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých zákonů (zákon o odpadech), ve znění pozdějších předpisů, který nabyl
účinnosti dne 1.1.2002. Zákon upravuje nakládání s odpady po celou dobu životního cyklu
odpadu, tedy od jeho vzniku až po jeho využití či odstranění.

S legislativou odpadového hospodářství úzce souvisí legislativní předpisy platné v oblasti
nakládání s obaly, které jsou stanoveny zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně
některých zákonů (zákon o obalech) a prováděcími předpisy k tomuto zákonu. Na nakládání
s nebezpečnými

odpady

se

pak

přiměřeně

vztahuje

i

zákon

č.

356/2003

Sb.,

o chemických látkách a chemických přípravcích.

Odpady vznikající při výstavbě záměru
Při realizaci staveb záměru budou odpady shromažďovány dle druhů ve vhodných nádobách
ve vymezených prostorech objektu, kam bude umožněn samostatný příjezd. Odpadový
materiál kategorie N (bude-li vznikat) bude shromažďován odděleně do zvlášť k tomu
určených nádob z nepropustných materiálů, chráněných proto dešti ve smyslu vyhlášky
MŽP č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady. Vhodný odpad, jako je papír, sklo a
železo bude odvážen do sběrných surovin. Likvidaci a manipulaci odpadů zajistí provozovatel
u odborných firem smluvně před uvedením stavby do provozu.
Tab. 5: Přehled předpokládaných odpadů vznikajících při výstavbě stavebního záměru (O =
ostatní odpad, N = nebezpečný odpad)
Katalogové
číslo
12 01 01
12 01 13
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 04

Popis
Piliny a třísky železných kovů
Odpady ze svařování
Beton
Cihly
tašky a keramické výrobky
stavební materiály na bázi sádry
neuvedené pod číslem 17 08 01

Kategorie
odpadu
O
O
O
O
O
O
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Katalogové
číslo
17 01 99
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 03 02
17 04 02
17 04 05
17 04 11
17 05 04
17 06 04
20 01 11
20 02 03

Popis
odpad výše neuvedený
Dřevo
Sklo
Plasty
asfaltové směsi neuvedené pod
číslem 17 03 01
Hliník
železo a ocel
kabely neuvedené pod číslem 17 04
10
zemina a kamení uvedené pod
číslem 17 05 03
izolační materiály neuvedené pod
čísly 17 06 01 a 17 06 03
textilní materiál
jiný biologicky nerozložitelný odpad

Kategorie
odpadu
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Dodavatel stavby bude během stavebních prací zajišťovat kontrolu nakládání s odpady
a údržbu stavebních strojů. Pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné
kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejneru).

Při možném znečištění malých nepropustných ploch je možné provést jejich dekontaminaci
apexem. Pod stacionárními stavebními mechanismy bude umístěna olejová vana na
zachycení unikajících olejů.

Stavební suť bude v maximální možné míře recyklována pro další využití. Vytěžené
přebytečné zeminy a sutě ze stavby bez nebezpečných látek budou ukládány na skládky nebo
využity na násypy jiných staveb, rekultivace nebo jiné úpravy dle dispozic nebo se souhlasem
kompetentních orgánů.

Při kolaudačním řízení předloží dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace odpadů.

Odpady vznikající při provozu záměru
Odpady budou vznikat při následujících pracích, resp. činnostech: údržba a opravy objektů,
údržba komunikací a ploch zeleně. Dále půjde o odpady z provozu skladového areálu
a administrativní části.
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Pro nakládání s odpady vznikajícími při provozu areálu platí stejné podmínky jako při etapě
výstavby. Odstranění nebo využití odpadů bude řešeno předáním odpadů oprávněné osobě
(na základě smluvního vztahu).

Nakládání s nebezpečnými odpady
Za nakládání s odpady po zahájení provozu odpovídá jejich původce, tedy provozovatel.
Všechny odpady budou předávány organizacím oprávněným k jejich likvidaci.

Odpady vznikající při likvidaci záměru
Při případném odstranění posuzovaného areálu budou vznikat druhy odpadů obdobné jako při
fázi výstavby, jen jejich množství bude odlišné.

B.3.4. Hlukové poměry
Povolené hodnoty ekvivalentní hladiny hluku vycházejí ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.

Pro zjištění hlukových poměrů v rámci etapy provozu skladového centra byla zpracována
firmou Ecological Consulting a.s. hluková studie (viz příloha 4). Hygienické limity hluku
v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru jsou stanoveny
nařízením vlády č. 148/2006 Sb. Podle ustanovení nařízení vlády č. 148/2006 Sb. je nejvyšší
přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A v chráněném venkovní prostoru
a chráněném venkovním prostoru obytných staveb stanovená součtem základní hladiny hluku
LAz = 50 dB
a příslušných korekcí
K1 = + 10 dB

/ chráněné venkovní prostory staveb v okolí hlavních komunikací

a v ochranném pásmu drah (OPD), kde hluk z dopravy je převažující/
K2 = + 5 dB / chráněné venkovní prostory staveb ovlivněné hlukem z pozemní dopravy
po veřejných komunikacích/
K3 = - 10 dB / pro noční dobu: 6 00 - 2200 /
pro hluk z dopravy na komunikacích s korekcí pro starou hlukovou zátěž
pro den od 6 00 - 2200 hod
LAeq,T = L Aeq,T + K4
= 70 dB
pro noc od 2200 - 6 00 hod
LAeq,T = L Aeq,T + K4 + K5 = 60 dB
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pro hluk z dopravy na hlavních komunikacích
pro den od 6 00 - 2200 hod
LAeq,T = L Aeq,T + K1
= 60 dB
pro noc od 2200 - 6 00 hod
LAeq,T = L Aeq,T + K1 + K3 = 50 dB
pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích
pro den od 6 00 - 2200 hod
LAeq,T = L Aeq,T + K2
= 55 dB
pro noc od 2200 - 6 00 hod
LAeq,T = L Aeq,T + K2 + K3 = 45 dB
pro hluk z dopravy na neveřejných komunikacích a ze stacionárních zdrojů hluku
pro den od 6 00 - 2200 hod
LAeq,T = 50 dB
pro noc od 2200 - 6 00 hod
LAeq,T = L Aeq,T + K3 = 40 dB
Pro výpočty hlukové studie byly použity dva výpočtové body umístěné 2 m před fasádou
obytné fasády a to bod č. 1 – Přerov, Kojetínská č. p. 888/48 a bod č. 2 - Lověšice, Mírová č.
p. 254/86.
Tab. 6: Vypočtené hlukové příspěvky stávajícího provozu na komunikacích pro r. 2013 a 2020

Nulová varianta

Bod

Okolní veřejné komunikace
(2013)

Podlaží

Den

Noc

Den

Noc

LAeq,16h

LAeq,8h

LAeq,16h

LAeq,8h

65,8
65,5
36,2

58,5
58,2
32,3

66,1
65,8
36,5

58,8
58,5
32,5

1. NP
2. NP
1. NP

B1
B2

Okolní veřejné komunikace
(2020)

Tab. 7: Vypočtené hodnoty ve výpočtových bodech pro I. etapu

I. ETAPA (2013)

Den

Noc

Den

Noc

Den

Noc

Den

Noc

Den

Noc

Areál +
parkoviště +
stacio.
Den Noc

LAeq,16h

LAeq,8h

LAeq,16h

LAeq,8h

LAeq,8h

LAeq,1h

LAeq,8h

LAeq,1h

LAeq,8h

LAeq,1h

LAeq,8h

LAeq,1h

1. NP

66,0

58,8

< 25,0

-

< 25,0 < 25,0 < 25,0 < 25,0

< 25,0

-

< 25,0

< 25,0

2. NP

65,7

58,5

< 25,0

-

< 25,0 < 25,0 < 25,0 < 25,0

< 25,0

-

< 25,0

< 25,0

1. NP

35,4

31,5

42,5

-

28,2

-

33,9

29,6

Podlaží

Komunikace
vč. záměru

Železnice

Doprava v
areálu

26,6

25,7

Parkoviště

31,4

27,4

Stacionární
zdroje
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Tab. 8: Vypočtené hodnoty ve výpočtových bodech pro II. etapu

II. ETAPA (2020)

Den

Noc

Den

Noc

Den

Noc

Den

Noc

Den

Noc

Areál +
parkoviště
+ stacio.
Den Noc

LAeq,16h

LAeq,8h

LAeq,16h

LAeq,8h

LAeq,8h

LAeq,1h

LAeq,8h

LAeq,1h

LAeq,8h

LAeq,1h

LAeq,8h

1. NP

66,1

58,8

< 25,0

-

< 25,0 < 25,0 < 25,0 < 25,0 < 25,0

-

< 25,0 < 25,0

2. NP

65,8

58,5

< 25,0

-

< 25,0 < 25,0 < 25,0 < 25,0 < 25,0

-

< 25,0 < 25,0

1. NP

35,9

32,0

45,5

-

Bod Podlaží

B1
B2

Komunikace
vč. záměru

Železnice

Doprava v
areálu

Parkoviště

Stacionární
zdroje

28,0

25,7

31,9

27,4

28,2

-

34,5

LAeq,1h

29,6

Z výpočtů a posouzení hlukové studie vyplývá, že výstavbou skladové haly dojde k mírnému
navýšení hlučnosti na ulici Kojetínská. Toto navýšení bude trvat do výstavby dálnice D1 kolem
Přerova, kdy by se měla doprava přesunout na tuto dálnici. Hluk z ostatních zdrojů bude
setrvalý a nebude nadlimitně ovlivňovat žádný z okolních obytných objektů. Jedná se o
průmyslovou lokalitu a většina obytných objektů je situována poměrně daleko od plánované
skladové haly. Noční provoz v areálu neprobíhá a jediným zdrojem hluku v noční době je
příjezd/odjezd zaměstnanců, který však bude výrazně podlimitní. Hygienický limit z provozu
areálu nebude ve výhledovém stavu překročen v žádném venkovním chráněném prostoru
staveb.
Podrobnější vyhodnocení viz Hluková studie, příloha č. 4 tohoto oznámení.

B.3.5. Doplňující údaje
V navrhovaném areálu nebudou provozovány žádné trvalé zdroje ionizujícího záření ve
smyslu zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizující záření
(atomový zákon). Výstavbou ani provozem areálu nebudou emitována radioaktivní nebo
elektromagnetické záření v úrovních, které by mohly mít zjistitelný negativní dopad uvnitř nebo
vně objektů. Rovněž v nových budovách nebudou používány materiály, které jsou zdrojem
radioaktivního záření.
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Fotodokumentace záměru:
Obr. 3: Pohled na jižní část dotčeného území

Obr. 4: Pohled z jihu na severní část řešené
lokality

Obr. 5: Bližší pohled na ostrůvkovitý porost v jižní
části budoucího areálu

Obr. 6: Navazující liniový porost v jižní
části

Obr. 7: Místo napojení provizorní komunikace
silnici II/436

Obr. 8: Pohled na středovou část území na
směrem k vlakovému seřadišti
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
PROSTŘEDÍ
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik
dotčeného území
C.1.1. Charakteristika území
Pozemky určené ke stavbě se nacházejí na jižním okraji města Přerova v blízkosti vlakového
překladiště. Stavba bude umístěna v katastrálním území Přerov na pozemcích parc. č.:
5869/1, 5862/6, 5869/7, 5875/13, 5875/26, 5875/48, 5875/55, 5926/1, 5926/2, 5926/3, 5869/1,
5926/1, 5926/2, 5875/26.

Nadmořská výška lokality je cca 200 m n. m. Pozemek určený k výstavbě má rovinatý reliéf a
v současnosti zde převažuje orná půda.

C.1.2 Klima
Dotčená lokalita leží podle Mapy klimatických oblastí Československa (QUITT 1971) v teplé
oblasti kategorie T2, pro kterou je charakteristické 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. Bližší charakteristiky teplé
oblasti T 2 udává následující tabulka.
Tab. 9: Charakteristiky klimatické oblasti T 2 (QUITT 1971)
Klimatická oblast

T2

Počet letních dnů

50 – 60

Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více

160 – 170

Počet mrazových dnů

100 – 110

Počet ledových dnů

30 – 40
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Průměrná teplota v lednu [°C]

-2 až -3

Průměrná teplota v červenci [°C]

18 – 19

Průměrná teplota v dubnu [°C]

8–9

Průměrná teplota v říjnu [°C]

7–9

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více

90 – 100

Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm]

350 – 400

Srážkový úhrn v zimním období [mm]

200 – 300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

40 – 50

Počet dnů zamračených

120 – 140

Počet dnů jasných

40 – 50

Lokalita leží podle údajů ČHMÚ z let 1961 – 1990 (www.chmi.cz) v oblasti s průměrnou roční
teplotou 8,1 – 9 oC a ročním úhrnem srážek 601 – 700 mm. V Přerově je průměrná roční
teplota 8,6 oC, v nejteplejším měsíci červenci 18,0 oC a v nejchladnějším lednu -2,4 oC
(ŠAFÁŘ et al. 2003).

C.1.3 Geologická stavba a hydrogeologické poměry
Zájmové území je součástí akumulačního terasového systému řeky Bečvy. Zájmové území
patří do rozsáhlé neogenní sníženiny karpatské čelní hlubiny vyplněné většinou šedými,
vápnitými, vysoce plastickými jíly, tuhé až hlouběji pevné konzistence. Podložní neogenní jíly
s vysokou plasticitou tuhé až pevné konzistence byly při inženýrsko-geologickém průzkumu
(Ing. Jaroslav Tylich, GTX, Inženýrská geologie a její aplikace, duben 2011) zastiženy
v hloubce okolo 7,0 – 7,5 m pod stávajícím terénem, tj. v úrovni nadmořských výšek cca
200,0 m n.m.
Zeminy neogenního podkladu jsou překryty kvartérními aluviálnimi náplavy řeky Bečvy tvořící
údolní nivu. Jedná se o spodní souvrství tvořené písčitými štěrky údolní terasy pleistocénního
stáří o průměrné mocnosti cca 3,0 – 4,0 m. Štěrková vrstva je středně ulehlá, až ulehlá a
v plné mocnosti zvodnělá. Svrchní souvrství v údolní nivě tvoří Bečvy tvoří holocenní náplavy
rázu jílovitě písčitých zemin. Mocnost tohoto holocenního pokryvu je v průměru cca 3,0 – 5,0
m včetně cca 0,3 m mocné humózní orniční půdy.
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Hydrogeologická charakteristika
Zájmové území se nachází v kvartéru řeky Bečvy v hydrogeologickém rajonu č.163 – fluviální
sedimenty v povodí Bečvy a je součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV)
Kvartér řeky Moravy. Rovněž se zájmová plocha nachází v povodňovém území řeky Bečvy.

Hydrogeologicky je zájmová oblast charakterizována podzemní vodou průlinového typu
vázanou na průlomově dosti propustné polohy aluviálních náplavů (štěrků) řeky Bečvy a jejich
písčitějších a jílovitých nadložních poloh.
Hladina podzemní vody je mírně napjatá a po naražení dostupuje mělko pod terén. Naražená
úroveň podzemní vody byla zastižena při provádění terénních prací březen, duben 2011 cca
1,5 – 2,1 m pod stávajícím terénem, tj. v úrovni nadmořských výšek cca 205,7 – 205,1 m n.m.
Ustálená úroveň podzemní vody při provádění sond se pohybovala 1,2 – 1,6 m pod stávajícím
terénem, tj. v úrovni nadm. výšek cca 205,7 – 206,2 m n.m.
Úroveň hladiny podzemní vody je závislá na množství atmosférických srážek spadlých
v daném období. Hladina podzemní vody bude během roku kolísat cca ± 0,5 m. Uvedené
hodnoty úrovní hladin podzemní vody naražené i ustálené (z března a dubna 2011) lze
vzhledem k předcházejícímu klimatickému období hodnotit jako střední až vyšší.
Směr proudění podzemní vody lze předpokládat generelně jihozápadním až jižním směrem, tj.
po toku a k toku řeky Bečvy.

C.1.4 Nerostné suroviny
Zájmová lokalita se nenachází v chráněném ložiskovém území či stanoveném dobývacím
prostoru.

Přibližně 1 km východně od záměru se nachází nebilancované ložisko nerostů Újezdec - Horní
Moštěnice (5079500) a nevýhradní ložisko nerostů Újezdec u Přerova (3132600) se zásobami
cihlářských surovin.

Žádné z nerostných ložisek nezasahuje do zájmového území záměru a nebude záměrem
ovlivněno.
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C.1.5 Geomorfologie
Zájmové území náleží podle DEMKA a kol. (1987) k provincii Západní Karpaty, soustavě
Vněkarpatské sníženiny, podsoustavě Západní vněkarpatské sníženiny, a leží na pomezí
celků Moravská brána (podcelek Bečevská brána) a Hornomoravský úval (podcelek
Středomoravská niva).

Bečevská brána představuje JZ část Moravské brány. Jedná se o plochou pahorkatinu se
střední výškou 270 m n.m. a středním sklonem 2º44´ na sedimentech badenu a pleistocénu.
Představuje významný tektonický prolom s velmi výraznými svahy v SV části a s plochým,
převážně k J a JZ ukloněným periglaciálním reliéfem s širokou nivou řeky Bečvy (DEMEK a
kol., 1987).

Středomoravská niva zabírá střední část Hornomoravského úvalu kolem řeky Moravy a
dolního úseku Bečvy. Tato akumulační rovina má rozlohu přibližně 415 km2, střední výšku
206,1 m n. m. a střední sklon 0º22´.

C.1.6 Hydrologické poměry
Zájmové území náleží do povodí Bečvy a Moravy a náleží k úmoří Černého moře. Nachází se
v povodí č. 4-12-02-099. Nejvýznamnějším vodním tokem v oblasti je řeka Bečva, protékající
zájmovým územím stavby. Bečva vzniká soutokem Vsetínské a Rožnovské Bečvy u
Valašského Meziříčí v nadmořské výšce 288 m a představuje levostranný přítok Moravy, do
které ústí u Troubek v Hornomoravském úvalu. V zájmovém území Bečva protéká přibližně ve
směru SV – JZ. Podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 470/2001 Sb. v aktuálním znění je
Bečva významným vodním tokem.

V okolí zájmové lokality se nachází několik menších přítoků Bečvy. Mezi nejvýznamnější patří
tok Strhanec, který protéká přes Lýsky, les Žebračka a severní část Přerova. Na části jeho
toku je vodní koryto z přírodního hlediska poměrně zachovalé a proto je součástí Evropsky
významné lokality Bečva – Žebračka.

Jižní částí lokality pak protéká Svodnice, která se vlévá do Malé Bečvy (ta se vlévá do
Moštěnky a Moštěnka se nad Kroměříží vlévá do Moravy).
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V souvislosti s hydrologickými poměry území je nutné zmínit také výskyt zdrojů minerálních
vod v Horních Moštěnicích (jihovýchodní okraj obce), jejichž ochrana musí být při realizaci
záměru respektována (bližší informace viz. kapitola B.II.1).
Záplavové území
Značná část území kolem řeky Bečvy s výjimkou většiny města Přerova byla vyhlášena jako
záplavové území (rozhodnutí Okresního národního výboru v Přerově z 22. 6. 1989 o stanovení
zátopových území).
Záměr „Přerov – novostavba skladu“ se nachází ve výše zmíněném záplavovém území a toto
je třeba při dalším projekčním řešení respektovat.

C.1.7. Půdy
Podle údajů ŠAFÁŘE et al. (2003) se na území zájmové lokality nachází 2 půdní typy, a to
fluvizemě glejové a šedozemě ze spraší.

Na základě charakteristiky půd v blízkém okolí plochy pro novostavbu skladu dle bonitovaných
půdně ekologických jednotek (BPEJ) se lokalita nachází v teplém, mírně vlhkém regionu a
převažují zde fluvizemě glejové na nivních uloženinách. Méně časté jsou zde jiné typy
fluvizemí a šedozemě modální včetně slabě oglejených a šedozemě luvické na spraších,
maloplošně se pak na lokalitě vyskytují i jiné půdní jednotky.

Půdy jsou zde hluboké (nad 60 cm), výjimečně středně hluboké (30 – 60cm), většinou
bezskeletovité nebo s příměsí s celkovým obsahem skeletu do 10 %. Obsah skeletu je
vyjádřen celkovým objemovým obsahem štěrku (pevných částic hornin od 4 do 30 mm) a
kamene (pevných částic hornin nad 30 mm).
Území v blízkém okolí záměru leží většinou na úplné rovině až rovině se sklonitostí do 30.
Expozice je všesměrná.

C.1.8. Zvláště chráněná území a přírodní parky, NATURA 2000
Zvláště chráněná území dle zákona č.114/1992 Sb. v platném znění, o ochraně přírody a
krajiny můžeme rozdělit na „velkoplošná“ a „maloplošná“. Do skupiny velkoplošných zvláště
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chráněných území jsou řazeny národní parky a chráněné krajinné oblasti. Zájmová lokalita
nezasahuje do žádného maloplošného ani velkoplošného zvláště chráněného území ani do
jeho ochranného pásma.
Nejbližším maloplošným zvláště chráněným územím je národní přírodní rezervace
Žebračka, chránící unikátní lesní komplex na severovýchodním okraji Přerova. Rezervace
byla vyhlášena v roce 1949 k ochraně zbylých lužních lesů a dubohabřin. Nachází se
v katastrálním území Přerov, má rozlohu cca 234 ha a místy se tu poměrně dobře zachovala
dřevinná skladba porostů. Vyskytují se tu také cenné mokřadní biotopy. Realizací záměru
nebude NPR nijak ovlivněna, neboť se nachází ve vzdálenosti min. 2,8 km severovýchodně od
záměru.

Zvláštním typem jsou území, která byla vybrána jako lokality soustavy chráněných území
NATURA 2000 podle legislativy ES, konkrétně podle směrnice č. 79/409/EEC o ochraně volně
žijících ptáků a směrnice č. 92/43/EEC o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů
a planě rostoucích rostlin. Jedná se o „evropsky významné lokality“ (EVL) a „ptačí oblasti“
(PO).

Mezi evropsky významné lokality je zařazena také lokalita CZ0714082 Bečva – Žebračka. Ta
zahrnuje území podél řeky Bečvy mezi Hranicemi a Lipníkem, vodní náhon Strhanec mezi
Osekem nad Bečvou a Přerovem a lesní celek Žebračka. Vyskytují se zde cenné přírodní
biotopy i významné druhy živočichů. Lokalita se však k záměru novostavby skladu přibližuje
nejvíce na vzdálenost cca 2 km, nebude tedy záměrem nikterak dotčena.

V zájmovém území neleží žádná ptačí oblast ani žádný přírodní park.

C.1.9. Území chráněná na základě mezinárodních úmluv
Dalším typem území jsou území vyhlášená v rámci realizace mezinárodních úmluv na ochranu
životního prostředí. Pro posuzování vlivů staveb na cenná území v České republice jsou
Evropskou komisí za ekologicky citlivé oblasti považovány mokřady mezinárodního významu
vyhlášené na základě Ramsarské úmluvy a území, která vyhovují požadavkům Bernské
konvence. Dále se do této kategorie zařazují i významná ptačí území (tj. lokality významné
z hlediska výskytu ptáků vytipované na základě daných světově platných kritérií – viz
internetové stránky BirdLife International).
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V zájmovém území se nenachází žádná lokalita chráněná na základě výše jmenovaných
mezinárodních úmluv.

C.I.10. Územní systém ekologické stability
ÚSES je vymezován na základě zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Můžeme
jej charakterizovat jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě
blízkých, ekosystémů. ÚSES umožňuje uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivě
působí na okolní, méně stabilní části krajiny a vytváří tak základ pro její mnohostranné
využívání.
Rozlišují se tři úrovně ÚSES:
-

místní

-

regionální

-

nadregionální

Prvky územního systému ekologické stability nadregionální úrovně jsou v zájmovém území
zastoupeny nadregionálním biokoridorem řeky Bečvy (NRBK 2/45), který se nachází cca
2,8 km severozápadně od záměru.

Do kategorie regionálně významných prků ÚSES patří komplex lesa Žebračka (statut národní
přírodní rezervace), který však rovněž leží v dostatečné vzdálenosti od místa záměru.

Prvky lokální úrovně ÚSES jsou v nejbližším okolí záměru zastoupeny lokálním biokoridorem
vedeným cca 700 m jihozápadně od lokality záměru.

Žádný z prvků ÚSES nebude záměrem dotčen.

C.1.11 Významné krajinné prvky
Pojem významný krajinný prvek byl do praxe zaveden zákonem č.114/1992 Sb. O ochraně
přírody a krajiny. VKP jsou dle tohoto zákona definovány jako ekologicky, geomorfologicky či
esteticky hodnotné části krajiny, které utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její
stability. VKP jsou jednak taxativně určeny zákonem – lesy, rašeliniště, vodní toky, jezera,
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rybníky a údolní nivy, jednak jsou jimi další segmenty krajiny, které v souladu se zákonem
zaregistruje příslušný orgán státní správy.

Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze
tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační
funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného
prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové
zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří
zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování
pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů.

V okolí záměru se nachází 2 typy významných krajinných prvků. První z nich představují vodní
toky. Nejvýznamnějším tokem je bezesporu řeka Bečva severozápadně od záměru a dále
vodní tok Svodnice, protékající jižně od záměru.
Druhým typem významných krajinných prvků jsou údolní nivy výše uvedených vodních toků.
Velká část těchto niv je však upravena a zastavěna. Pojem „údolní niva“ byl pro potřeby
ochrany přírody definován legislativním odborem MŽP ČR a publikován ve Věstníku MŽP
8/2007 v tomto znění: Údolní niva je rovinné údolní dno aktivované při povodňovém stavu
vodního toku; tvoří ji štěrkovité, písčité, hlinité nebo jílovité naplaveniny, jejichž úložné poměry
často vykazují nepravidelnosti způsobené větvením toku, vznikem ostrovů, meandrů,
náplavových kuželů a delt, sutí, svahových sesuvů apod. Terénními úpravami, zástavbou či
jinými technickými zásahy ztrácejí tyto prostory svůj přirozený charakter a nejsou pak
(přestože jejich fyzikálně-hydrologická charakteristika může být zachována) hodnoceny jako
údolní niva ve smyslu ustanovení §3 písm. b) zákona č. 114/92 Sb.

Významné lesní porosty a rybníky se v oblasti nacházejí až ve větší vzdálenosti od záměru a
záměr se jich nedotýká. Jižně od záměru ve vzdálenosti cca 50 m se nachází drobná vodní
plocha na pozemku vedeném dle katastru nemovitostí jako orná půda. Tato vodní plocha
nebude záměrem rovněž nijak dotčena.

V zájmovém území se podle informací MěÚ Přerov nenalézají žádné registrované významné
krajinné prvky.
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C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí
v dotčeném prostředí, které budou pravděpodobně významně
ovlivněny
C.2.1. Fauna a flóra
Zájmová lokalita leží z hlediska biogeografického členění České republiky (CULEK, 1996)
v Kojetínském bioregionu. Území leží v termofytiku, fytogeografickém okresu Haná,
podokresech Hanácká pahorkatina a Hornomoravský úval. V oblasti dochází k mísení
hercynské bioty s karpatskými prvky, jejichž pronikání je však omezeno intenzivní
zemědělskou činností.
FLÓRA
Potenciální přirozená vegetace
Potenciální přirozená vegetace představuje vegetaci, která by se za předpokladu nulového
působení člověka přirozeně vyskytovala v daném území. Vegetační typ by v takovém případě
byl výsledkem klimatických podmínek a stanovištních poměrů konkrétního stanoviště. Znalost
potenciální rekonstruované vegetace má velký význam především pro ochranu existujících
zbytků přirozených společenstev rostlin, a také pro volbu vhodné druhové skladby např. při
vegetačních úpravách a náhradních výsadbách dřevin. Podle Mapy potenciální přirozené
vegetace České republiky (NEUHÄUSLOVÁ, 1998) je v území záměru převažující
rekonstruovanou vegetací následující typ vegetace:
Jilmové doubravy (Querco-Fagetum) představují společenstvo jen zřídka zaplavovaných
říčních niv v nížinách teplé klimatické oblasti, s optimem výskytu v nadmořských výškách pod
220 m n. m. Je vázáno na pedogeneticky vyvinutější lužní, případně glejové půdy (hnědá
vega, hnědozemní glej) v širokých říčních úvalech.

Jilmová doubrava tvoří zpravidla třípatrové fytocenózy s dominantním dubem letním (Quercus
robur) nebo jasanem (Fraxinus excelsior) ve stromovém patru. Jasan bývá často hospodářsky
silně preferován. Podíl jilmů (Ulmus minor, Ulmus laevis), typických dřevin tvrdého luhu,
v poslední době naopak poklesl v důsledku grafiózy. Častou příměs tvoří lípa srdčitá (Tilia
cordata), ve vlhčí variantě též olše lepkavá (Alnus glutinosa) a další typické dřeviny měkkého
luhu, v sušší variantě habr (Carpinus betulus), příp. javor babyka (Acer campestre). Druhově
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bohaté bývá keřové patro. Kromě zmlazených dřevin stromového patra se nejčastěji objevuje
svída krvavá (Swida sanguinea), ve vlčích typech střemcha (Padus avium), příp. bez černý
(Sambucus nigra). Bylinné patro tvoří zpravidla výrazný aspekt jarních geofyt s dominancí
orseje jarního (Ficaria bulbifera, ve vlčích typech), dymnivky duté (Corydalis cava), sasanky
hajní (Anemone nemorosa), česneku medvědího (Allium ursinum), příp. bledule jarní
(Leucojum vernum), sněženky jarní (Galanthus nivalis) či ladoňky (Scilla vindobonensis).
Nejčastějšími složkami letního aspektu jsou bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria) nebo
kopřiva dvoudomá (Urtica dioica). Mechové patro je většinou zanedbatelné.

Zbytky porostů přirozeného složení jsou velmi sporadické. Většinu porostů představují
monokultury (Fraxinus exelsior, Quercus robur, případně i nepůvodní Quercus rubra, Acer
pseudoplatanus či rychle rostoucí hybridní topoly). Převážná část plochy těchto luhů je
zemědělsky využívána, a to především jako pole (zelenina, kukuřice, ozimý ječmen, pšenice,
řepka, cukrovka), řidčeji jako produktivní louky.

Fragmenty jilmových doubrav, kdysi typických prvků říčních niv nejnižší části střední a
severovýchodní Moravy, patří dnes k silně ohroženým společenstvům. Podmínkou jejich
existence je zachování přirozeného vodního režimu s občasnými záplavami. Odvodnění
pozemků, doprovázené sníženou produkční schopností stanoviště, bude mít za následek
vystřídání těchto společenstev dubohabřinami. Význam zachovaných porostů víceméně
přirozeného složení lze vidět v jejich funkci břehoochranné a půdoochranné a v pozitivním
vlivu na mezoklima území. Poskytují rovněž ochranu fauně v zemědělsky silně využívané
krajině úrodných úvalových luhů a nemalou mírou přispívají ke zvýšení diverzity území.
Aktuální vegetace zájmového území
Vzhledem k charakteru záměrem dotčených ploch (převažující orná půda) nepředpokládáme
na dané lokalitě výskyt rostlinných společenstev blízkých rekonstruovaným společenstvům,
ani výskyt zvláště ohrožených či zákonem chráněných druhů rostlin.
Nepředpokládáme, že by realizací záměru došlo k likvidaci hodnotných přírodních a/nebo
přírodě blízkých rostlinných společenstev a chráněných druhů rostlin.

Na řešené ploše významně převažuje orná půda, pouze v jižní části záměru se nachází
ostrůvkovitý dřevinný porost s převažujícím

topolem bílým (Populus alba), hlohem

(Crataegus sp.), růží šípkovou (Rosa canina). Na porost navazuje dřívější dřevinná liniová
výsadba jařábu obecného (Sorbus aucuparia), kultivaru vrby (Salix sp. 'Pendula'), apod.
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FAUNA
Vzhledem k umístění a charakteru lokality nepředpokládáme výskyt žádných zvláště
ohrožených ani zákonem chráněných druhů.
Z faunistického hlediska se nejedná o území příliš bohaté. V současnosti se na dotčeném
území rozkládají především travní společenstva, na kterých lze předpokládat výskyt drobných
savců jako je ježek východní (Erinaceus concolor), krtek obecný (Talpa europaea), hraboš
polní (Microtus arvalis), rejsek obecný (Sorex araneus), myšice (Apodemus sp.). Významný
podíl fauny pak tvoří ptáci. Lze jmenovat poštolku obecnou (Falco tinnunculus), káně lesní
(Buteo buteo), skřivana polního (Alauda arvensis), rehka domácího (Phoenicurus ochruros),
budníčka menšího (Phylloscopus collybita), sýkoru koňadru (Parus major), strnada obecného
(Emberiza citrinella), bažanta obecného (Phasianus colchicus), byl pozorován i výskyt
vlaštovky obecné (Hirundo rustica), která je podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. zařazena mezi
druhy ohrožené. Stavba však nikterak neovlivní její hnízdiště (zejména hospodářské a
technické budovy a jejich části ve vesnické zástavbě Lověšic) ani její loviště (intravilán
Lověšic, okolní zahrady, pole a v širším okolí vodní plochy). V jižní části plánovaného záměru
se nachází drobný keřový a dřevinný porost, který v zemědělsky obdělávané krajině
představuje útočiště pro řadu živočichů, jeho dotčení však nebude mít zásadní vliv na možnost
migrací či dotčení biotopů zvláště chráněných druhů.
Realizací záměru nedojde k zásahům do stanovišť zvláště chráněných druhů živočichů,
rozmnožišť, nocovišť ani zimovišť, nedojde ani k přetnutí migračních cest živočichů.

Obecně lze říci, že populace savců na dotčené lokalitě by optimalizací záměru neměly být
výrazně ovlivněny.

C.2.2. Nemovité kulturní památky, archeologická a paleontologická naleziště
Centrální část města Přerova okolo Horního náměstí byla v roce 1992 vyhlášena jako městská
památková zóna (Vyhláška MK ČR č. 476/1992 Sb. ze dne 10.9.1992 o prohlášení území
historických jader vybraných měst za památkové zóny). Hranice památkové zóny začíná na
nábřeží Protifašistických bojovníků p.č. 4954, pokračuje ulicí Pod valy p.č. 5065, prochází
vnějšími hranicemi p.č. 4996, 381 na ulici Wilsonovu p.č. 4951/3, pokračuje ulicí Pivovarskou
p.č. 4998, ulicí Na Marku p.č. 4955 a přes hranice p.č. 238 se vrací k nábřeží Protifašistických

42
Ecological Consulting a.s.
www.ecological.cz

„Přerov – novostavba skladu“
Oznámení dle přílohy 3 zákona č. 100/2001 Sb.

bojovníků, kde se hranice uzavírá (příloha k vyhlášce č. 476/1992 Sb.). Památková zóna je
však od lokality plánované stavby vzdálena cca 1 km a nebude záměrem nijak ovlivněna.

Celé území Přerova včetně širšího okolí je považováno z archeologického hlediska za
významné a v minulosti zde byly zjištěny četné archeologické nálezy. Severozápadně od
centra Přerova v Předmostí bylo objeveno naleziště pravěkého člověka – stanoviště lovců
mamutů s četnými kosterními pozůstatky z paleolitu. Lokalita byla prohlášena za kulturní
památku, nicméně prostor naleziště byl zdevastován panelovou výstavbou.

V nejbližším okolí plánované novostavby skladu se nachází několik kulturních nemovitých
památek, do přehledu v tab. 10 byly vybrány jen ty nejbližší nemovité kulturní památky.
V rámci širšího okolí se pak zejména ve městě Přerov vyskytuje celá řada památek.

Žádná z uvedených památek by neměla být plánovaným záměrem ovlivněna.
Tab. 10: Vybrané významné nemovité kulturní památky v okolí záměru „Přerov – novostavba
skladu“
název památky

rejstříkové
číslo

přijímací budova
železniční stanice

11170/9-28

socha Elektry

26356/8-546

činžovní dům SME

50854/9-85

kaple P. Marie

45709/8-557

Umístění

vzdálenost od záměru

Přerov I-Město, Husova 1,
parc.č. 908
Přerov I-Město, Husova,
parc.č. 6868/17
Přerov I-Město, Husova 10,
parc.č. 902
Přerov III-Lověšice, parc.č.
514

cca 700 m severně
cca 1 km severně
ca 800 m severně
ca 1 km jižně

http://monumnet.npu.cz/monumnet.php

C.2.3. Území se zvýšenou citlivostí, resp. zranitelností
V prostoru zájmové lokality se nenachází území se zvýšenou citlivostí, respektive zranitelností
s ohledem na stanovištní poměry. V bližším okolí záměru novostavby skladu se nenacházejí
území s výskytem sesuvů, sutě, nestabilizované náplavy a písky. Svahy se sklonem 6 – 12 %
se nalézají pouze v oblasti Čekyňského kopce a severovýchodně od Moštěnic. Rovněž
nepředpokládáme výskyt starých důlních děl. Podle mapy seizmického rajónování spadá
zájmové území do oblastí s očekávanou maximální hodnotou intenzity zemětřesení 6°MSK-64
(Mercalliho klasifikační stupnice upravená pro technickou praxi).
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Územím protéká řeka Bečva, pro kterou bylo rozhodnutím Okresního národního výboru
v Přerově z 22. 6. 1989 vyhlášeno záplavové území. Lokalita záměru se nachází v tomto
záplavovém území.

Území se nachází v oblasti s nízkým radonovým rizikem.
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich významnosti a
velikosti
D.1.1. Vlivy na flóru a faunu
Flóra
Realizace záměru nevyvolá zásah do lesních ekosystémů. Výstavbou záměru budou dotčeny
dřeviny rostoucí mimo les a to 3 stromy v místě napojení provizorní příjezdové komunikace na
ulici Kojetínská a v jejím dalším vedení v jižní části areálu, kde bude třeba vykácet
cca 12 dřevin liniového porostu (převážně jeřáb obecný) a cca 9 keřů východně od
akumulační nádrže na jižním okraji areálu.
Kácení dřevin by mělo být provedeno mimo vegetační období a období hnízdění ptáků, tj.
mimo měsíce duben až říjen. Pokud některé z kácených dřevin dosáhnou parametrů daných
vyhláškou č. 395/1992 Sb., je třeba předem zažádat příslušný orgán ochrany přírody
(Magistrát města Přerova) o povolení ke kácení dřevin. Příslušný orgán ochrany přírody poté
může stanovit provedení náhradních výsadeb ke kompenzaci ekologické újmy.
Vzhledem k tomu, že se z převažující části jedná v lokalitě plánovaného záměru o ornou půdu,
můžeme považovat vliv na flóru za málo významný.
Fauna
Podle dostupných informací nebyl na zájmové lokalitě zjištěn výskyt zvláště chráněných
živočichů dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a vyhlášky č. 365/1992 Sb.

Provoz skladového centra nepředstavuje významné riziko pro volně žijící živočichy.

Vzhledem k aktuálnímu stavu fauny v lokalitě a vzhledem k lokalizaci objektu na okraji
intravilánu Přerova, nepředstavuje výstavba a provoz skladového centra významné riziko pro
volně žijící živočichy. Negativní vliv na zoocenózu lze označit za akceptovatelný.
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Ekosystémy
Realizace stavebního záměru nebude znamenat negativní ovlivnění ekosystémů, ke kterému
dojde zejména díky odstranění bylinných a keřových porostů. Vzhledem k tomu, že se zde
jedná především o soubor náletových dřevin a plevelných bylin a nejedná se o floristicky a
faunisticky cennou lokalitu, nebude zásah do ekosystémů nijak zásadní. Zároveň prvky ÚSES
se nacházejí v dostatečné vzdálenosti, tudíž nebudou realizací stavebního záměru negativně
ovlivněny. Ostrůvkovitá plocha dřevin, sloužící jako útočiště živočichů v agrární krajině a jako
migrační prvek, zůstane zachována.

Stejně tak lze ve shodě s příslušným orgánem ochrany přírody konstatovat (viz příloha 7), že
vliv hodnoceného záměru na území soustavy NATURA 2000 nebude významný.

D.1.2. Vliv na významné krajinné prvky
Nejbližším VKP v okolí posuzovaného záměru je VKP vodní tok Svodnice, protékající
cca 600 m jižně od plánovaného areálu. Tento však nebude záměrem nijak dptčen, stejně tak
ani ostatní VKP (lesy, rybníky, apod.), neboť se nacházejí v dostatečné vzdálenosti od lokality
záměru. V sousedství jižně od záměru (cca 50 m) se nachází drobná vodní plocha na
pozemku, který je dle katastru nemovitostí veden jako orná půda, tato vodní plocha rovněž
nebude záměrem dotčena.
Stavbou dojde pouze k dotčení cca 15 kusů dřevin rostoucích mimo les.

Lze tedy konstatovat, že realizace záměru nebude mít žádný vliv na významné krajinné prvky.

D.1.3. Vlivy stavby na estetickou hodnotu krajiny
Skladové centrum bude po stránce architektonické zcela odpovídat obvyklému standardu
obdobných objektů. Vzhledem k tomu, že stavební záměr bude situován do stávající zástavby
obdobných objektů a svou výškou nebude výrazně vyčnívat (výška cca 13 m), nepovažujeme
negativní estetický vliv stavebního záměru na krajinu za nijak zásadní.

D.1.4. Vlivy na ovzduší
Vliv stavby na ovzduší v období výstavby lze omezit na emise tuhých částic do ovzduší při
manipulaci se sypkými hmotami a na emise ze stavebních strojů a nákladních automobilů.
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Dopad vlastní stavební činnosti (včetně zemních prací) bude co nejvíce minimalizován
zvolenou technologií zakládání a provádění stavby.

Vlivy vyvolané stavební dopravou a mechanizací nebyly pro potřeby oznámení matematicky
modelovány. Vzhledem k předpokládanému rozsahu stavebních prací a umístění stavby lze
však tvrdit, že vliv ze stavební činnosti za dodržení opatření uvedených v kapitole D.4. nebude
mít významný negativní vliv na ovzduší v širším okolí zájmové lokality.

V rámci realizace záměru nebude instalován žádný nový střední, velký či zvláště velký zdroj
znečištění ovzduší. Rovněž nepředpokládáme žádné zásadní změny v imisní situaci podél
přístupových cest na místo staveniště.
Vytápěna bude pouze administrativní přístavba hal, a to dvěma kotli, každý o výkonu max. 40
kW, spalujících propan. Dalším zdrojem znečistění ovzduší budou pojezdy jak nákladních
vozidel, tak osobních vozidel zaměstnanců a návštěvníků skladového centra. Konkrétní údaje
jsou uvedeny v příloze 5.
Z důvodu možného negativního ovlivnění ovzduší byla zpracována rozptylová studie
(Peterková 2011), která hodnotí negativní vlivy vyvolané realizací stavebního záměru.
Rozptylová studie zahrnuje vliv bodových zdrojů znečištění ovzduší (vytápění administrativní
budovy) a osobní dopravy a pojezdů z nákladní a železniční dopravy. Je zpracována pro rok
2013 (I.etapa) a pro rok 2020 (II.etapa – vybudování dálničního obchvatu města Přervoa –
dálnice D1), a zahrnuje nejhorší možný stav způsobený realizací stavebního záměru.
Konkrétní údaje jsou uvedeny v kapitole B.3.1. Emise a v příloze 5.

Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že po realizaci stavebního záměru nebudou v místě
nejbližší obytné zástavby v lokalitě překračovány imisní limity většiny sledovaných škodlivin.
Problematickou škodlivinou by mohly být za nepříznivých rozptylových podmínek průměrné
denní koncentrace PM10, kde se odhad imisního pozadí pohybuje okolo 55 µg.m-3, což je za
hranicí imisního limitu. Příspěvek k průměrné denní koncentraci PM10 bude však velmi nízký
(max. 0,059 µg.m-3 v místě nejbližší obytné zástavby). Na hranici imisního limitu se dle
výsledků stanice AIM v Přerově pohybuje i roční průměrná koncentrace částic PM2,5.
Příspěvek vyvolaný provozem stavebního záměru bude v místě nejbližší obytné zástavby cca
0,011 µg.m-3, což představuje 0,04 % imisního limitu. Dále bude velmi pravděpodobně
překročen imisní limit pro roční průměrnou koncentraci benzo(a)pyrenu, která je v Přerově dle
výsledků měřících stanic překračována již v současnosti a pohybuje se okolo 2 ng.m-3.
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Z výsledků

výpočtu

je

však

zřejmé,

že

příspěvek

k průměrné

roční

koncentraci

benzo(a)pyrenu bude minimální (bude se pohybovat v řádu desetitisícin procenta).

U ostatních charakteristik budou imisní limity splněny.

Z výše uvedených výsledků je patrné, že imisní příspěvek uvažovaného stavebního záměru ke
stávající pozaďové koncentraci jednotlivých škodlivin ve městě Přerově bude velice nízký
(max. 0,1 % imisního limitu i imisního pozadí), což se na pozaďové imisní koncentraci
prakticky neprojeví.

Z výsledků rovněž vyplývá, že v etapě II. stavebního záměru dojde k odklonění dopravy z ulice
Kojetínské na nový dálniční obchvat a doprava nebude vedená přes centrum Přerova. Dojde
tak i k částečnému odklonění imisní zátěže mimo obytnou zástavbu v Přerově. Ve II. etapě se
však částečně navýší intenzita dopravy, což např. u referenčního bodu č. 1 vyrovná pozitivní
vliv napojení areálu na dálniční obchvat. Lze konstatovat, že lokalita určená k realizaci
stavebního záměru je vybraná velmi vhodně v blízkosti nádraží a železniční vlečky a
v blízkosti budoucího obchvatu města.

D.1.5. Vlivy na půdu
Pozemky určené ke stavbě se nacházejí na jižním okraji intravilánu města Přerova, v blízkosti
vlakového seřadiště. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č.: parc. č.: 5869/1, 5862/6,
5869/7, 5875/13, 5875/26, 5875/48, 5875/55, 5926/1, 5926/2, 5926/3, 5990/43, 5950/1,
5875/51, 5875/27, 5875/28, 5869/6, 5869/4, 5869/3, 5869/5, 5875/47 v k.ú. Přerov.

Dle Katastru nemovitostí se jedná především o pozemky zahrnující ornou půdu (viz tab. 2),
která je chráněna jako zemědělský půdní fond (ZPF). U těchto pozemků bude třeba jejich
trvalé vynětí ze zemědělského půdního fondu. Všechny uvedené pozemky spadají do třídy
BPEJ (bonitačně půdně ekologická jednotka) s kódem 35800, II.stupeň ochrany BPEJ, kde
jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů
nadprůměrnou produkční schopnost. V tomto případě jsou však již dotčené pozemky
vymezeny územním plánem jako plocha pro budoucí plochy terminálu kombinované dopravy a
logistického centra. Při správné skrývce orniční vrstvy není třeba očekávat významné
negativní ovlivnění ploch ZPF.
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Realizace záměru si nevyžádá dočasné či trvalé vynětí půd ze PUPFL (pozemky určené k
plnění funkcí lesa).

Ovlivnění půdy vlivem výstavby skladového centra bude při dodržení opatření uvedených
v kapitole D.4 málo významné.

D.1.6. Vlivy na nerostné zdroje a geologické prostředí
Jak již bylo uvedeno v předcházejících kapitolách, v bezprostřední blízkosti zájmové lokality se
nenachází žádné významné ložisko nerostných surovin, stanovený dobývacím prostor,
chráněné ložiskové území či území bilancovaných výhradních a nevýhradních ložisek dle
zákona č. 44/1988 Sb. (horní zákon, v platném znění).

Realizace záměru nebude tedy dle nám známých skutečností mít žádný negativní vliv na
horninové prostředí a využívání horninových a nerostných zdrojů v širším okolí zájmové
lokality.

D.1.7. Vlivy na vodní toky, vodní plochy a vodní zdroje
V bezprostřední blízkosti stavebního záměru se nevyskytují žádné vodní plochy, vodní toky
ani zde není situováno pásmo hygienické ochrany podzemních vod. Lze tedy konstatovat, že
uvažovaný stavební záměr nebude mít významný vliv na vodní toky, plochy či zdroje. Odpadní
vody budou odvedeny do systému veřejné kanalizace. Dešťové vody budou odváděny
systémem dvou akumulačních a vsakovacích objektů. Podzemní vody v okolí nebudou
provozem záměru významně ohroženy.
Záměr se nachází v CHOPAV Kvartér řeky Moravy. Možnost ovlivnění podzemních vod
souvisí především s úniky znečišťujících látek při haváriích. Při dodržování bezpečnosti práce
a doporučení uvedených v kapitole D.IV bude toto riziko minimalizováno.

V souvislosti s umístěním záměru v záplavovém území řeky Bečvy byla navržena odpovídající
úroveň podlah objektu. Je třeba zažádat příslušný vodoprávní úřad o souhlas ke stavbám
v záplavovém území (dle §17 zákona č. 254/2001 Sb.).
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D.1.8. Vlivy stavby na veřejné zdraví
Z hlediska potencionálního ovlivnění obyvatelstva přicházejí teoreticky v úvahu faktory
fyzikální (hluk, vibrace), chemické (znečišťování ovzduší, vody a půdy) a psychosociální
(rušení pohody aj.). Jako nejvýznamnější možné vlivy spojené s výstavbou a provozem
skladového centra byly v rámci přípravných prací vytipovány vlivy spojené s hlukovým
zatížením lokality a znečišťováním ovzduší.

Nárůst hluku v etapě výstavby bude plně reverzibilní a bude omezen pouze na krátké období
výstavby, kdy není třeba předpokládat, že bude mít realizace stavebního záměru významný
negativní dopad na obyvatele v nejbližších obytných domech.

V období provozu záměru dojde pouze k mírnému navýšení hladiny hluku na ulici Kojetínská
(o 0,2 dB). Ve druhé etapě, kdy dojde k napojení areálu na dálnici D1, nebude nákladní
doprava již hlukovou situaci na ulici Kojetínská ovlivňovat. Hluk z ostatních zdrojů bude
setrvalý a nebude nadlimitně ovlivňovat žádný z okolních obytných objektů. Hygienický limit
z provozu areálu nebude ve výhledovém stavu překročen v žádném venkovním chráněném
prostoru staveb a není tedy třeba očekávat ovlivnění zdraví obyvatelstva.

Znečišťování ovzduší v etapě výstavby bude časově omezené a plně reverzibilní a pokud
budou přijata preventivní opatření uvedena v kapitole D.4., nebude etapa výstavby skladového
areálu znamenat významný vliv na zdraví obyvatel.

Z rozptylové studie (příloha 5) vyplývá, že imisní příspěvek uvažovaného stavebního záměru
ke stávající pozaďové koncentraci jednotlivých škodlivin ve městě Přerově bude velice nízký
(max. 0,1 % imisního limitu i imisního pozadí), což se na pozaďové imisní koncentraci
prakticky neprojeví. Problematickou škodlivinou jsou na území města Přerova za nepříznivýh
rozptylových podmínek průměrné denní koncentrace PM10, kde se odhad imisního pozadí
pohybuje okolo 55 µg.m-3, což je za hranicí imisního limitu. Příspěvek k průměrné denní
koncentraci PM10 bude však velmi nízký. Na hranici imisního limitu se dle výsledků stanice
AIM v Přerově pohybuje i roční průměrná koncentrace částic PM2,5. Příspěvek vyvolaný
provozem stavebního záměru bude v místě nejbližší obytné zástavby představovat 0,04 %
imisního limitu. Dále bude velmi pravděpodobně překročen imisní limit pro roční průměrnou
koncentraci benzo(a)pyrenu, která je v Přerově dle výsledků měřících stanic překračována již
v současnosti a pohybuje se okolo 2 ng.m-3. Z výsledků výpočtu je však zřejmé, že příspěvek
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k průměrné roční koncentraci benzo(a)pyrenu bude minimální (bude se pohybovat v řádu
desetitisícin procenta). Po realizaci připojení na nový dálniční obchvat (etapa II.), bude navíc
doprava odkloněna od centra města Přerova, dojde tak k částečnému snížení imisní zátěže
obyvatelstva.

Za podmínky dodržení všech stávajících legislativních norem a doporučení, která jsou
uvedena v předloženém oznámení, není dán předpoklad závažného ovlivnění zdravotního
stavu obyvatelstva v důsledku realizace stavebního záměru.

Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby
Přesný počet obyvatel či plochu zasaženého území ovlivněných účinky stavby nelze stanovit.
Nejbližší obytná zástavba se nachází na Kojetínské ulici cca 450 m severozápadně a na ulici
Mírová cca 350 m jižně od záměru. Jedná se o několik málo rodinných domků. Můžeme
hovořit max. o dvou desítkách obyvatel. Žádný z předepsaných limitů (z hlediska hluku a
ochrany ovzduší) zde nebude v souvislosti s realizací záměru překročen. Vlivy na obyvatele
byly vyhodnoceny jako málo významné a omezené především na období stavebních prací.
Ovlivnění faktorů psychické pohody
Faktory psychické pohody by mohly být ovlivněny zejména v době výstavby. Rušivým
faktorem by mohla být jednak doprava stavebních materiálů na stavbu a pak vlastní stavební
práce. Tyto vlivy (které jsou dočasné) však budou minimalizovány na nejnižší možnou míru
dodržováním opatření, která jsou uvedena souhrnně v kapitole D.4. Rovněž prašnost, jejíž
limity jsou na území Přerova již současnosti překračovány, by mohla představovat snížení
faktoru pohody. Zvýšená prašnost se může projevovat zejména v období provádění
výkopových prací za dlouhodobě suchého a větrného období. Tento vliv je rovněž dočasný
(omezen na období výstavby), přičemž při provozu již skladové centrum významným zdrojem
prašnosti nebude.

V etapě provozu skladového centra dojde k částečnému zhoršení imisní a hlukové situace,
která však nebude mít významný vliv na zhoršení psychické pohody obyvatel.
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D.1.9. Vlivy na nemovité kulturní památky, archeologické památky a naleziště
Jak je již uvedeno v kapitole C.2.2. Nemovité kulturní památky, archeologická a
paleontologická naleziště, nebude žádná z nemovitých kulturních památek plánovanou
výstavbou skladového areálu dotčena.

Vzhledem k možnosti archeologických nálezů je nutné zajistit archeologický dozor.

D.1.10. Ostatní vlivy
Samotná stavba a provoz sebou neponesou riziko biologických vlivů na okolní společenstva.
Zejména v období výstavby existuje riziko zavlečení nepůvodních druhů rostlin do lokality –
zejména jde o křídlatku japonskou (Reynoutria japonica) a její křížence. Jiné ekologické vlivy
(např. ionizující nebo elektromagnetické záření) nebyly v rámci zpracovávání oznámení
prokázány.

D.1.11. Vliv produkce odpadů
Odpady budou vznikat v rámci výstavby i v rámci provozu areálu. Původce odpadů bude,
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění, nakládat s odpady podle jejich
skutečných vlastností. Bude je shromažďovat a třídit podle druhu a kategorií a zabezpečí je
před nežádoucím únikem do životního prostředí. Odstranění všech odpadů bude zajištěno
subdodavatelsky oprávněnou společností vlastnící příslušná oprávnění při nakládání
s odpady.

Bude-li s odpady v lokalitě v průběhu výstavby a provozu nakládáno v souladu s platnou
legislativou na úseku odpadového hospodářství, nepředpokládáme žádné negativné ovlivnění
životního prostředí v důsledku produkce odpadů z provozu a výstavby areálu.

Vliv produkce odpadů v období výstavby nebude z hlediska životního prostředí významný,
zároveň produkce odpadů v období provozu by neměla výrazně zatěžovat životní prostředí.

52
Ecological Consulting a.s.
www.ecological.cz

„Přerov – novostavba skladu“
Oznámení dle přílohy 3 zákona č. 100/2001 Sb.

D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Přesný počet obyvatel či plochu zasaženého území ovlivněných účinky stavby nelze stanovit.
Nejbližší obytná zástavba se nachází na Kojetínské ulici cca 450 m severozápadně a na ulici
Mírová cca 350 m jižně od záměru. Jedná se o několik málo rodinných domků. Můžeme
hovořit max. o dvou desítkách obyvatel. Žádný z předepsaných limitů (z hlediska hluku a
ochrany ovzduší) zde nebude v souvislosti s realizací záměru překročen. Vlivy na obyvatele
byly vyhodnoceny jako málo významné a omezené především na období stavebních prací.

D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahující
státní hranice
Nejsou předpokládány žádné nepříznivé vlivy přesahující hranice ČR.

D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů
Investor dodrží veškerá nařízení, opatření a navazující rozhodnutí dle platných legislativních
předpisů – viz jednotlivé kapitoly oznámení a tab. 1.

Dále bude nutné dodržovat opatření podle následující specifikace:
Opatření ve fázi přípravy:


Bude zpracován harmonogram výstavby tak, aby v maximální možné míře eliminoval
nepříznivé dopady na veřejné zdraví obyvatelstva a jednotlivé složky životního prostředí.



Bude vypracován systém nakládání s odpady vznikajícími v průběhu stavby, který bude
zaměřen na jejich třídění, oddělené shromažďování a následné využití či odstranění.



Pokud bude při výstavbě zacházeno s látkami závadnými vodám ve větším rozsahu, nebo
když bude zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo
podzemní vody, je třeba pro období výstavby zpracovat plán opatření pro případ havárie.



Po dohodě s vodoprávním úřadem (dle §71, odst.4 zákona č. 254/2001 Sb.) zpracovat
povodňový plán
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Opatření ve fázi realizace:


Během stavby budou dodržovány podmínky na ochranu životního prostředí a jeho
jednotlivých složek, bezpečnosti práce, požárního zabezpečení a ochrany zdraví a
zdravých životních podmínek při výstavbě, dle platných právních předpisů, směrnic a
platných technických norem.



Dodavatel stavby bude zodpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím
využívaných přístupových cest ke staveništi po celou dobu probíhajících stavebních prací.



Na zařízení staveniště budou minimalizovány zásoby sypkých stavebních materiálů a
ostatních potenciálních zdrojů prašnosti; vlastní zemní práce budou prováděny po etapách
vždy v rozsahu nezbytně nutném.



Areál staveniště a příjezdové komunikace je třeba pravidelně zkrápět, aby bylo zamezeno
zvýšené prašnosti. Příjezdové komunikace je nutné pravidelně uklízet.



Vozidla přepravující sypké materiály musí být zaplachtována.



Vozidla přepravující stavební materiál je nutné pravidelně čistit, aby nedocházelo ke
znečišťování veřejných komunikací. Případné znečištění veřejných komunikací musí být
ihned odstraněno.



Místa nakládky materiálu na přepravní vozidla by měla být buď zpevněná nebo budou
pravidelně zkrápěna a uklízena tak, aby nedocházelo vlivem pojezdů k víření prachových
částic.



Případné mezideponie výkopových zemin budou udržovány v bezplevelném stavu. Ty,
které nebudou bezprostředně využity do 6-ti týdnů od vlastní skrývky, budou osety
travinami.



Kácení dřevin doporučujeme provést mimo měsíce duben – říjen.



Možnému znečištění půd je třeba předejít uložením látek škodlivých půdám a vodám
v k tomuto účelu vyhrazených prostorách. Tato podmínka se vztahuje především
k otázkám spojeným s nakládáním s odpady, pohonnými hmotami, apod.



Plnění palivy v areálu stavby provádět pouze v nezbytných případech, kdy by plnění mimo
areál bylo organizačně neschůdné nebo technicky nerealizovatelné.



Na staveništi nebude prováděna údržba mechanismů.



V případě archeologického nálezu je třeba oznámit tuto skutečnost příslušnému
Památkového ústavu a zajistit záchranný archeologický výzkum.



Z důvodu prevence ruderalizace území budou v rámci konečných terénních úprav
rekultivovány všechny plochy zasažené stavebními pracemi.
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Opatření ve fázi provozu:


Bude monitorován nástup neoindigenofytů, v případě jejich zjištění bude přistoupeno
k jejich likvidaci.

D.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech, a neurčitostí, které se
vyskytly při specifikaci vlivů
Odchylky od provedeného hodnocení jednotlivých vlivů mohou vzniknout v průběhu
zpracování dalšího stupně projektové dokumentace v důsledku změny vstupních dat.

Určité nedostatky sebou vždy nese modelové zpracování (hluková studie, rozptylová studie).
Tyto nedostatky jsou dány přesností vstupních údajů, zatížením výpočtů chybou spojenou
s vlastní výpočtovou metodou, atd. Odchylky od provedeného hodnocení jednotlivých vlivů
mohou

také

následně

vzniknout

v průběhu

zpracování

dalšího

stupně

projektové

dokumentace v důsledku precizace vstupních dat.

V případě interpretace informací z mapových podkladů, které byly převážně středních měřítek,
dochází vždy k určitému zobecnění a jisté míře nepřesnosti ve vztahu k dané lokalitě. Pokud
to však bylo v našich možnostech, snažili jsme se o uvedení informací vztahujících se
konkrétně k námi posuzované lokalitě.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Investor nepředkládá variantní řešení záměru.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Při realizaci záměru je třeba respektovat další omezení, daná existujícími limity ochrany
území, tak jak jsou výše popsány. Žádné další doplňující údaje nejsou známy. Mapová, resp.
jiná dokumentace je součástí příloh tohoto oznámení, resp. byla uvedena přímo ve výše
uvedeném textu.
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G. VŠEOBECNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Důvodem pro vypracování Oznámení je skutečnost, že záměr „Přerov – novostavba skladu“
svojí dikcí splňuje kritérium stanovené v zákoně o posuzování vlivů na životní prostředí,
příloze I., kategorii II, bodu 10.6 „Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních
středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s
kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu“.
Dle této přílohy tak záměr podléhá zjišťovacímu řízení. Příslušným orgánem státní správy je
v tomto konkrétním případě Krajský úřad Olomouckého kraje.

Hodnocený záměr zahrnuje jen jednu variantu technického a technologického řešení. Jiná
varianta technického a technologického řešení záměru než předkládaná varianta v oznámení
není investorem uvažována.

Záměr „Přerov – novostavba skladu“ zahrnuje výstavbu šestilodního skladového objektu
o celkových rozměrech cca 156 x 144 m s příhradovými nosnými prvky. K halám bude z jižní
části přidružena administrativní budova o rozměrech cca 15 x 30 m. Součástí řešení bude
návrh kapacitně dostačujících ploch dopravní infrastruktury, včetně statické dopravy
nákladních i osobních vozidel.
Do objektu skladové haly bude severním napojením zaústěna vlečka, která bude v hale
dvoukolejná, neelektrifikovaná, se zapuštěným kolejovým ložem.
V halách budou umístěny linky na příčné a podélné dělení plechů za studena a za tepla. Bude
probíhat návoz železných svitků po železnici a rozvoz nařezaných plechů odběratelům
převážně kamionovou dopravou.
Areál bude napojen provizorní komunikací o délce cca 600 m na silnici II/438 (ulice
Kojetínská), která bude po vybudování dálničního přivaděče na dálnici D1 a napojení areálu
společnosti NYPRO na dálniční síť zrušena.

Většina pozemků – a to pozemky parc. č. 5869/1, 5875/26, 5875/48, 5875/55, 5926/1
a 5926/2 náleží dle Katastru nemovitostí do zemědělského půdního fondu (ZPF) a bude tedy
třeba jejich trvalé odnětí ze ZPF. Uvedené pozemky spadají do třídy BPEJ (bonitačně půdně
ekologická jednotka) s kódem 35800, II. třída ochrany BPEJ. V tomto případě jsou však již
dotčené pozemky vymezeny územním plánem jako plocha pro budoucí plochy terminálu
kombinované dopravy a logistického centra. Není třeba očekávat významný negativní vliv na
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ZPF. Realizace záměru si nevyžádá dočasné či trvalé vynětí půd ze PUPFL (pozemky určené
k plnění funkcí lesa).

Areál bude zásobován elektrickou energií z vlastní trafostanice, k zásobování užitkovou vodou
bude na pozemku zbudována kopaná studna, splašková voda bude odváděna připojením na
městskou kanalizaci. Dešťová voda ze střech bude odváděna do dvou akumulačních a
vsakovacích objektů v severozápadním a jihozápadním rohu plánovaného areálu, z nichž
bude vsakovat přetlakem přes spouštěné studny do štěrkovito-písčité vrstvy. Dešťové vody
z komunikací budou zasakovat přímo do vod podzemních přes zasakovací rigoly uložené
podél těchto komunikací. Dešťové vody z odstavné plochy kamionů budou před zaústěním do
dešťové stokové sítě a do akumulačního a vsakovacího rybníka předčištěny v odlučovači
lehkých kapalin. Administrativní přístavba bude vytápěna ze zásobníku na kapalný propan.

Posuzovaný záměr bude klást zvýšené nároky na dopravní infrastrukturu jak v období
výstavby, tak v období provozu. Nárůst dopravy na přilehlých komunikacích, který bude
způsoben dovozem materiálu pro výstavbu a odvozem odpadů ze stavby, bude časově
omezen pouze na dobu výstavby. V rámci provozu areálu bude probíhat návoz materiálu
především po železnici a odvoz kamionovou dopravou. Bude rovněž mírně navýšena osobní
doprava související s návozem zaměstnanců.

V rámci realizace záměru nebude instalován žádný nový střední, velký, zvláště velký zdroj
znečišťování ovzduší. Po dobu výstavby může být plocha staveniště stacionárním (plošným)
zdrojem znečišťování ovzduší. V kapitole D.4. jsou uvedena opatření na eliminaci vlivů stavby
na ovzduší.

Z rozptylové studie (Ecological Consulting a.s., 2011, příloha 5) vyplývá, že imisní příspěvek
uvažovaného stavebního záměru ke stávající pozaďové koncentraci jednotlivých škodlivin ve
městě Přerově bude velice nízký (max. 0,1 % imisního limitu i imisního pozadí), což se na
pozaďové imisní koncentraci prakticky neprojeví.

Výstavbou skladové haly dojde k mírnému navýšení hlučnosti na ulici Kojetínská. Toto
navýšení bude trvat do výstavby dálnice D1 kolem Přerova, kdy by se měla doprava přesunout
na tuto dálnici. Hluk z ostatních zdrojů bude setrvalý a nebude nadlimitně ovlivňovat žádný
z okolních obytných objektů. Jedná se o průmyslovou lokalitu a většina obytných objektů je
situována poměrně daleko od plánované skladové haly. Noční provoz v areálu neprobíhá a
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jediným zdrojem hluku v noční době je příjezd/odjezd zaměstnanců, který však bude výrazně
podlimitní. Hygienický limit z provozu areálu nebude ve výhledovém stavu překročen
v žádném venkovním chráněném prostoru staveb.

Při dodržení navržených opatření tak nebude znamenat realizace stavebního záměru
významný zásah do životního prostředí a zdraví obyvatel.

Odpady budou vznikat při výstavbě i provozu záměru. Odpady, které vzniknou v průběhu
stavebních prací, budou odváženy a likvidovány mimo staveniště. Tato činnost bude zajištěna
dodavatelem stavebních prací, popř. odbornou firmou. Bude-li s odpady v areálu nakládáno
v souladu s platnou legislativou na úseku odpadového hospodářství, nepředpokládáme žádné
negativní ovlivnění životního prostředí v důsledku produkce odpadů z výstavby skladového
objektu.

Z hlediska zájmů hájených ochranou přírody a krajiny můžeme konstatovat, že lokalita se
nachází mimo velkoplošná i maloplošná zvláště chráněná území a současně i mimo území
soustavy NATURA 2000. Lokalita záměru leží v území chráněné oblasti přirozené akumulace
podzemních vod Kvartéru řeky Moravy. Možnost ovlivnění podzemních vod souvisí především
s úniky znečišťujících látek při haváriích. Při dodržování bezpečnosti práce a doporučení
uvedených v kapitole D.IV bude toto riziko minimalizováno.

Na základě provedených průzkumů nebyl v okolí zájmové lokality zjištěn výskyt zvláště
chráněných živočichů dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a vyhlášky
č. 365/1992 Sb. Lokalita rovněž nemá parametry pro využívání coby migračního koridoru či
biotopu zvláště chráněných druhů živočichů. Ostrůvkovitá lesní zeleň v jižní části areálu
zůstane zachována.

Realizace záměru dle nám známých skutečností nebude mít žádný negativní vliv na horninové
prostředí a využívání horninových a nerostných zdrojů v širším okolí zájmové lokality.

Vzhledem k lokalizaci záměru na okraji intravilánu města v průmyslové zóně a v návaznosti na
stávající zástavbu nepředpokládáme negativní vliv na krajinný ráz.
Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů vztahujících se
k posuzovanému záměru, současnému i výhledovému stavu jednotlivých složek

58
Ecological Consulting a.s.
www.ecological.cz

„Přerov – novostavba skladu“
Oznámení dle přílohy 3 zákona č. 100/2001 Sb.

životního prostředí a s přihlédnutím ke všem souvisejícím skutečnostem lze
konstatovat, že navrhovaný záměr svými parametry nepřekračuje povolené limity, a
proto jej LZE v navržené lokalitě DOPORUČIT k realizaci.
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H.PŘÍLOHY
Příloha 1

Mapa širších vztahů

Příloha 2

Celková situace stavby (pozn. není v měřítku)

Příloha 3

Charakteristický řez stavbou a umístění technologie (pozn. není v měřítku)

Příloha 4

Hluková studie

Příloha 5

Rozptylová studie

Příloha 6

Vyjádření stavebního úřadu města Přerova k záměru z hlediska územně
plánovací dokumentace

Příloha 7

Stanovisko orgánu ochrany přírody z hlediska území NATURA 2000

Příloha 8

Plná moc

Příloha 9

Osvědčení o odborné způsobilosti

Seznam vybraných podkladových materiálů:
Projektová dokumentace, studie, …


Územní plán města Přerova



Projektové materiály k dokumentaci pro územní řízení (Ing. Zdeněk Tomek – stavební
firma, duben 2011 )



Tylich J. (2011): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu staveniště novostavby
skladových hal společnosti NYPRO hutní prodej, a.s. v Přerově, Ing. Jaroslav Tylich, GTX,
Inženýrská geologie a její aplikace.



Tylich J. (2011): Posouzení hydrogeologických poměrů lokality určené pro vsakování
dešťových vod ze střech a parkovacích ploch u skladových hal společnosti NYPRO hutní
prodej, a.s. v Přerově, Ing. Jaroslav Tylich, GTX, Inženýrská geologie a její aplikace.

Zákony a jiné právní normy, metodické pokyny


Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (ve znění pozdějších změn a
doplňků).



Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v
platném znění.



Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (ve znění pozdějších změn a
doplňků).



Zákon č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění.
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Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.



Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.



Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (ve znění pozdějších změn a
doplňků).



Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.



Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech (ve znění pozdějších změn a doplňků).



Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v
platném znění.



Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých dalších zákonů (zákon o
obalech), v platném znění.



Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
(zákon o ochraně ovzduší), v platném znění.



Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně
některých dalších zákonů, v platném znění.



Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění.



Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací, v platném znění.



Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.



Vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany
zemědělského půdního fondu.



Vyhláška 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristiky bonitovaných půdně
ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci (změna 546/2002
Sb.)



Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
v platném znění.



Vyhláška

č.381/2001

Sb.,

kterou

se

stanoví

Katalog

odpadů,

Seznam

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu
odpadů (Katalog odpadů), v platném znění.


Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.



Vyhláška č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a
způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, v platném znění.



Vyhláška č. 229/2002 Sb., o oblastech povodí, v platném znění.
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Vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru
některých výrobků, v platném znění.



Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich
využívání na povrchu terénu, v platném znění.



Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném
znění.



Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší



Metodický pokyn MŽP OOLP/1067/96, ze dne 1. 10. 1996, k odnímání půdy ze
zemědělského půdního fondu.



Věstník EIA 1997 – 2011.

Mapové podklady


Česká republika - obecně zeměpisná mapa. 1:1000 000, Kartografie Praha, 1993.



Quitt, E. (1971): Klimatické oblasti Československa. 1:500 000. Geografický ústav ČSAV,
Brno.



NEUHÄUSLOVÁ Z. et al. (1998): Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky.
Academia, Praha, 341 pp.



CHÁB J. – STRÁNÍK Z. – ELIÁŠ M. (2007): Geologická mapa České republiky 1 : 500 000,
ČGS, Praha.



TOMÁŠEK M. (2003): Půdní mapa České republiky. ČGS, Praha.



Odvozená mapa radonového rizika ČR, 1:200 000, ČGÚ Praha,



Mapa seizmického rajónování ČSSR, Geofyzikální ústav ČAV, 1987

Publikace


BLÁHA, K., CIKRT, M. (1996): Základy hodnocení zdravotních rizik. Státní zdravotní ústav,
Praha.



CULEK M. et al. (1996): Biogeografické členění České republiky. Enigma, Praha, 347 pp.



DEMEK, J. (1987): Hory a nížiny. ČSAV, Praha, 584 pp.



EDIP s.r.o. (2007): TP 189, Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích.



FORMAN R.T.T. & GODRON M. (1993): Krajinná ekologie. Academia, Praha, 583 s.



CHÁB J. – STRÁNÍK Z. – ELIÁŠ M. (2007): Geologická mapa České republiky 1 : 500 000,
ČGS, Praha.



NEUHÄUSLOVÁ Z. et al. (1998): Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky.
Textová část. Academia, Praha, 341 pp.



QUITT E. (1975): Klimatické oblasti ČSR. 1:500 000, Geografický ústav ČSAV, Brno.
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ŠAFÁŘ, J. et al. (2003): Chráněná území ČR VI. - Olomoucko. Agentura ochrany přírody a
krajiny ČR, Praha, 455 pp.



TOMÁŠEK M. (2007): Půdy České republiky, ČGS, Praha.

Internetové zdroje


http://www.geofond.cz/ (Česká geologická služba – Geofond)



http://www.czso.cz/ (Český statistický úřad)



http://monumnet.npu.cz/monumnet.php



http://www.sweb.cz/obce/ (Obce, okresy a kraje ČR)



http://portal.gov.cz (Portál veřejné správy ČR)



http://heis.vuv.cz/ (Výzkumný ústav vodohospodářský)



http://www.isu.cz/uir/scripts/index.asp (Územně identifikační registr)



http://www.enviweb.cz/?secpart=odpady_katalog (Katalog odpadů)



http://www.voda.mze.cz/cz/ (Vodohospodářský informační portál)



http://www.chmi.cz/ (Český hydrometeorologický ústav)



http://nts1.cgu.cz/demo/CD_RADON50/index/aplikace.htm (Český geologický
ústav – Mapa radonového rizika)



http://rebel.ig.cas.cz/seismika/seismicita.php (Český geofyzikální ústav)



http://www.rsd.cz (Sčítání dopravy v roce 2005, Ředitelství silnic a dálnic)



http://www.dppcr.cz (Povodňový plán České republiky)



http://www.birdlife.org (BirdLife International)



http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ (Katastr nemovitostí)
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ÚVOD
Předkládané Oznámení bylo vypracováno v souladu se zákonem č.100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném
znění (dále jen zákon).

Důvodem pro vypracování Oznámení je skutečnost, že záměr „Přerov – novostavba skladu“
svojí dikcí splňuje kritérium stanovené v zákoně o posuzování vlivů na životní prostředí,
příloze I., kategorii II, bodu 10.6 „Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních
středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže
s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu“.

Dle této přílohy tak záměr podléhá zjišťovacímu řízení. Příslušným orgánem státní správy je
v tomto konkrétním případě Krajský úřad Olomouckého kraje.

Svým členěním odpovídá toto Oznámení příloze 3. zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí v platném znění. Rozsah zpracování jednotlivých kapitol je dán
významem, který pro tu kterou posuzovanou složku životního prostředí stavba má.

Hodnocený záměr zahrnuje jen jednu variantu technického a technologického řešení. Jiná
varianta technického a technologického řešení záměru než předkládaná varianta v oznámení
není investorem uvažována.
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
Název :

NYPRO hutní prodej, a.s.

Sídlo :

Malé Svatoňovice 291
542 34 Trutnov

IČ:

25262068

DIČ:

CZ25262068

Osoba oprávněná jednat:

Ing. Jan Tomek
Ing. Tomáš Alexa
Ing. Zdeněk Tomek – stavební firma
Rejskova 17
772 00 Olomouc
IČO: 11566124
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.1. Základní údaje
B.1.1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1
„Přerov – novostavba skladu“.

Posuzovaný záměr splňuje kritérium stanovené v zákoně o posuzování vlivů na životní
prostředí, příloze I., kategorii II, bodu 10.6 „Skladové nebo obchodní komplexy včetně
nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo
garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu“.

B.1.2. Kapacita (rozsah) záměru
Připravovaný stavební záměr „Přerov – novostavba skladu“ zahrnuje výstavbu šestilodního
skladového objektu o celkových rozměrech cca 156 x 144 m s příhradovými nosnými prvky.
K halám bude z jižní části přidružena administrativní budova o rozměrech cca 15 x 30 m.
Součástí řešení bude návrh kapacitně dostačujících ploch dopravní infrastruktury, včetně
statické dopravy nákladních i osobních vozidel.

Do objektu skladové haly bude zaústěna vlečka, která bude v hale dvoukolejná,
neelektrifikovaná, se zapuštěným kolejovým ložem. Areál bude napojen do vlečky Precheza,
do ní nebude zasahováno.

Areál bude zásobován elektrickou energií z vlastní trafostanice, k zásobování užitkovou vodou
bude na pozemku zbudována kopaná studna, splašková voda bude odváděna připojením na
městskou kanalizaci. Dešťová voda ze střech bude odváděna do dvou akumulačních a
vsakovacích objektů v severozápadním a jihozápadním rohu plánovaného areálu, z nichž
bude vsakovat přetlakem přes spouštěné studny do štěrkovito-písčité vrstvy. Dešťové vody
z komunikací budou zasakovat přímo do vod podzemních přes zasakovací rigoly uložené
podél těchto komunikací. Dešťové vody z odstavné plochy kamionů budou před zaústěním do
dešťové stokové sítě a do akumulačního a vsakovacího objektu předčištěny v odlučovači
lehkých kapalin. Administrativní přístavba bude vytápěna ze zásobníku na kapalný propan.
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Areál bude napojen provizorní komunikací o délce cca 600 m na silnici II/438 (ulice
Kojetínská), která bude po vybudování dálničního přivaděče na dálnici D1 a napojení areálu
společnosti NYPRO na dálniční síť zrušena.
•

Celková plocha stavebních pozemků: 83 400 m2
(plocha bez provizorní příjezdové komunikace, která bude po vybudování přivaděče na
dálnici D1 odstraněna)

•

Zastavěná plocha šesti hal: 22 500 m2

•

Zastavěná plocha administrativní budovy: 450 m2

•

Plocha komunikací a zpevněných ploch: 15 300 m2
(bez rozlišení ploch parkovišť a komunikací)

•

Plocha zeleně: 45 150 m2

V souvislosti s realizací stavebního záměru bude vybudováno cca 30 – 35 parkovacích míst
pro osobní vozidla a odstavná plocha pro nákladní dopravu.

Rozsah posuzovaného záměru je patrný z přílohy č. 2 a 3.

B.1.3. Umístění záměru
Kraj:

Olomoucký

Obec:

Přerov

Katastrální území:

Přerov

Pozemky určené ke stavbě se nacházejí v jižní části města Přerova, na ploše s určením jako
návrhové plochy terminálu kombinované dopravy a logistického centra (dle územního plánu).
Stavba bude umístěna na pozemcích parc.č.:
5869/1, 5862/6, 5869/7, 5875/13, 5875/26, 5875/48, 5875/55, 5926/1, 5926/2, 5926/3.
Další pozemky dotčené stavbou: p.č. 5990/43, 5950/1, 5875/51, 5875/27, 5875/28, 5869/6,
5869/4, 5869/3, 5869/5, 5875/47 v k.ú. Přerov.
Umístění stavebního záměru je znázorněno na obr. 1 a 2. Podrobněji viz přílohy oznámení.
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Obr. 1: Širší vztahy záměru „Přerov – novostavba skladu“

Obr. 2: Umístění posuzovaného stavebního záměru

Zdroj: Ing. Zdeněk Tomek – stavební firma, 2011
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B.1.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Připravovaný stavební záměr „Přerov – novostavba skladu“ zahrnuje výstavbu skladového
objektu na jižním okraji intravilánu města Přerov. Skladový objekt bude jednopodlažní a bude
složen z šesti lodí na ploše cca 156 x 144 m.
K objektu bude přidružena administrativní budova.
Dopravně bude areál napojen na silnici II.třídy č. 436 provizorní příjezdovou komunikací
o délce cca 600 m, která bude odstraněna po vybudování dálničního přivaděče na dálnici D1
a napojení areálu společnosti NYPRO na dálniční síť.
Ve schváleném územním plánu je plocha staveniště skladu součástí plochy určené pro
průmyslovou výstavbu, která zde dosud zahájena nebyla a doposud nebyla ani vybavena
infrastrukturou.
V halách bude v I. etapě umístěna linka podélného dělení za tepla válcovaných plechů a ve
II. etapě (po vybudování dálničního přivaděče a dálnice D1) pak linky příčného a podélného
dělení za studena válcovaných plechů (situace rozmístění jednotlivých linek viz příloha č. 3).
Návoz vstupních svitků bude probíhat po železnici a rozvoz nadělených plechů odběratelům
převážně kamionovou dopravou.

Po výstavbě dálničního okruhu kolem Přerova a napojení areálu na dálniční přivaděč je
plánováno další rozšíření skladových ploch.

V současné době není známa kumulace s jinými stavebními záměry kromě plánované
výstavby terminálu kontejnerové dopravy (TKD) - investice města Přerova, která je však
plánována až v horizontu několika let. Projekční práce na záměru novostavby skladu jsou
prováděny v součinnosti s možností budoucí realizace TKD.
Posuzovaný záměr není v rozporu s územním plánem města Přerova (příloha 6). Možný
významný vliv stavby na území soustavy NATURA 2000 byl orgánem ochrany přírody
vyloučen (příloha 7).
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B.1.5.

Zdůvodnění

potřeby

záměru

a

jeho

umístění,

včetně

přehledu

zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro
jejich výběr, resp. odmítnutí
Záměr je navrhován na pozemcích z velké části v majetku investora v území, které bylo
územním plánem pro toto využití vymezeno. Svým charakterem záměr novostavby skladu
zapadá do okolní zástavby tvořené převážně průmyslovými objekty. Rovněž dopravní
napojení je vyhovující v blízkosti plánované dálnice D1, na níž bude areál přímo napojen
dálničním přivaděčem a zároveň s možností využití železniční dopravy napojením na
železniční vlečku firmy Precheza.
Realizace stavebního záměru přinese zároveň mírné rozšíření pracovních nabídek, zejména
pro skladníky, řidiče, administrativní pracovníky a vedoucí funkce.
Dle vyjádření stavebního úřadu Přerov je investiční záměr není v rozporu s platnou územně
plánovací dokumentací města Přerov (viz příloha 6).
Stavební záměr je navržen pouze v jedné variantě, která sestává ze dvou etap v závislosti na
plánované realizaci dálnice D1.

B.1.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Připravovaný stavební záměr „Přerov – novostavba skladu“ zahrnuje výstavbu skladového
objektu na jižním okraji inntravilánu města Přerov. Skladové centrum bude představovat
šestilodní skladovací hala s technologií na příčné a podélné dělení plechů, administrativní
budova, odstavná plocha pro projíždějící nákladní dopravu a parkoviště pro osobní dopravu a
provizorní silniční napojení na komunikaci II/438.
1. Architektonické řešení
Objekty skladového centra budou halového typu. Je uvažována šestilodní ocelová konstrukce
s příhradovými nosnými prvky (sloupy a vazníky).
Obvodový plášť tvořený sendvičovými PUR panely bude doplněný ve spodní části
železobetonovým soklovým panelem (z důvodu mechanické odolnosti). Střecha sedlová bude
se sklonem 10 %, střešní plášť pak zateplený (pro zamezení kondenzace), ze sendvičových
PUR panelů. Prosvětlení bude formou pevných hřebenových střešních světlíků. Objekt
nebude vytápěn.
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Založení objektu se předpokládá hlubinné na pilotách. Podlahová deska bude provedena jako
železobetonová, strojně hlazená, armovaná při horním a spodním okraji sítí a rozptýlenou
výztuží o předpokládané tloušťce cca 300 mm, pod technologií bude tloušťka stanovena s
ohledem na zatížení. Vzhledem k tomu, že je staveniště skladu součástí záplavového území
řeky Bečvy je navržena úroveň podlah na kótě 0,000 = 208,200 m n.m. (Vypočtená úroveň
povodně po realizaci navrhované stavby je vypočtena na kótě Q100 = 208,018 m n.m.)
Předpoklad objektové skladby záměru je následující:
Stavební objekty:
•

SO 00 – Příprava staveniště/území

•

SO 01.1. ~ SO 01.6. - Hala
PS 01.1. – Linka na příčné dělení teplých plechů
PS 01.2. – Linka na podélné dělení studených plechů
PS 01.3. – Linka na příčné dělení studených plechů

•

SO 02 - Administrativní budova

•

SO 03. - Komunikace a zpevněné plochy
PS 03 – Vážení kamionů + příslušenství

•

SO 04 – Provizorní komunikace

•

SO 05.1. - Vlečka (areálová trasa)

•

SO 05.2. - Napojení na vlečku Precheza

•

SO 06 – Likvidace dešťových vod/dešťová kanalizace

•

SO 07 – Likvidace splaškových vod

•

SO 08 – Zdroj užitkové vody

•

SO 09 - Transformovna
PS 09 – Vybavení trafostanice

•

SO 10 – Přípojka NN, venkovní rozvody elektro a slaboproudu

•

SO 11 – Zásobování plynem
PS 11.1 – Zásobníky plynu – stavební část
PS 11.2 – Plynovodní přípojka
PS 11.3 – Zásobování plynem – technologická část

•

SO 13 – Sadovnické a terénní úpravy

•

SO 14 – Oplocení a reklamní plochy
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Areál bude zásobován elektrickou energií z vlastní trafostanice, k zásobování užitkovou vodou
bude na pozemku zbudována kopaná studna, splašková voda bude odváděna připojením na
městskou kanalizaci. Dešťová voda ze střech bude odváděna do dvou akumulačních a
vsakovacích objektů v severozápadním a jihozápadním rohu plánovaného areálu, z nichž
bude vsakovat přetlakem přes spouštěné studny do štěrkovito-písčité vrstvy. Dešťové vody
z komunikací budou zasakovat přímo do vod podzemních přes zasakovací rigoly uložené
podél těchto komunikací. Dešťové vody z odstavné plochy kamionů budou před zaústěním do
dešťové stokové sítě a do akumulačního a vsakovacího rybníka předčištěny v odlučovači
lehkých kapalin. Administrativní přístavba bude vytápěna ze zásobníku na kapalný propan.
2. Zásobování plynem, teplo
Vytápět se bude pouze administrativní objekt, skladové haly budou nevytápěny. K vytápění
administrativní budovy bude využito dvou závěsných kotlů (každý o výkonu max. 40 kW),
spalujících propan. V budoucnu se počítá s přivedením přípojky na zemní plyn do areálu,
současné řešení vytápění je tak pouze dočasné (vnitřní rozvody i spotřebiče však budou
využity).

3. Zásobování vodou
Potřeba vody bude zabezpečena vrtem v areálu, dle kvality vody bude využívána jako pitná, či
jen jako užitková. V tom případě bude pitná voda pro zaměstnance dovážena balená.
4. Kanalizace
Splašková voda bude odváděna tlakově, připojením na městskou kanalizaci. Dešťová voda ze
střech bude odváděna do dvou akumulačních a vsakovacích objektů v severozápadním a
jihozápadním rohu plánovaného areálu, z nichž bude vsakovat přetlakem přes spouštěné
studny do štěrkovito-písčité vrstvy. Dešťové vody z komunikací budou zasakovat přímo do vod
podzemních přes zasakovací rigoly uložené podél těchto komunikací. Dešťové vody
z parkoviště kamionů budou před zaústěním do dešťové stokové sítě a do akumulačního a
vsakovacího rybníka předčištěny v odlučovači lehkých kapalin.
5. Zásobování elektrickou energií
Areál bude zásobován elektrickou energií z vlastní trafostanice. Ta bude zděná a umístěna na
západní straně hal. V první etapě v ní bude osazen olejový transformátor v hermetickém
provedení - výkon 1600 kVA. Pro další etapu osazení linky podélného a příčného dělení
studených plechů, které budou osazeny až po vybudování dálnice (obchvat Přerova) a

14
Ecological Consulting a.s.
www.ecological.cz

„Přerov – novostavba skladu“
Oznámení dle přílohy 3 zákona č. 100/2001 Sb.

trvalého dopravního napojení, bude ponechaná prostorová rezerva pro další transformátor o
výkonu cca 1x1600 kVA.
Z trafostanice ze strany NN bude nataženo přívodní vedení do hlavního rozváděče NN areálu,
ze kterého budou samostatně napojeny další objekty: hala, administrativní přístavba, venkovní
osvětlení, technologie apod.
6. Parkování
V areálu bude realizováno 30 – 35 parkovacích míst pro osobní dopravu a možnost zastavení
pro cca 28 kamionů. Odstavná plocha pro kamiony bude umístěna v jižní části areálu při
vjezdu provizorní silnice.

Není počítáno s parkováním

a delším

stáním

kamionů,

předpokladem je, že budou víceméně plynule projíždět areálem a stavět budou pouze pro
nakládku či vykládku zboží a odevzdání dokladů v dispečinku v administrativní budově.
7. Dopravní napojení
Areál bude napojen provizorní komunikací o délce cca 600 m na silnici II/438 (ulice
Kojetínská), která bude po odstraněna po vybudování dálničního přivaděče na dálnici D1 a
napojení areálu společnosti NYPRO na dálniční síť. Záměr bude rovněž napojen na železniční
síť. Nově vybudovaná vnitroareálová vlečka bude napojena na vlečku Precheza, na níž bude
napojena přes severní uzel. Intenzity dopravy vedené do areálu byly provozovatelem vlečky
odsouhlaseny.

B.1.7. Předpokládaný termín zahájení realizace a jeho dokončení
Zahájení stavby: duben 2012
Dokončení stavby: do konce roku 2012

Etapizace výstavby je přímo závislá na vybudování dálničního obchvatu města Přerova a
zrealizování dálničního přivaděče k ulici Kojetínská.
V I. etapě je plánováno osazení linky příčného dělení teplých svitků – v prvním čtvrtletí 2013.
V II. etapě (po vybudování dálničního přivaděče) je možno areál dále rozšířit osazením linek
podélného a příčného dělení studených svitků – předpoklad rok 2020.
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B.1.8. Výčet dotčených územně správních celků
•

Kraj:

•

Obec: Přerov

•

Katastrální území: Přerov

Olomoucký

B.1.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst. 4 zákona 100/2001 Sb. a
správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat

V první fázi povolování posuzovaného záměru bude nutné zajistit některá individuální správní
rozhodnutí, mezi kterými (mimo závěru zjišťovacího řízení podle ustanovení §7 zák.č.
100/2001 Sb.) lze (po upřesnění) jmenovat zejména doklady, uvedené v tabulce č. 1.
Tab. 1: Potřeby rozhodnutí/stanovisek správních úřadů

Název aktu
Územní rozhodnutí, event.
územní souhlas
Souhlas k odnětí půdy ze
zemědělského půdního fondu
Souhlas ke stavbám
v záplavovém území
V případě potřeby schválení

Ustanovení, právní předpis

Správní úřad

§§92, 96 zák.č.183/2006 Sb.

Obecný stavební úřad
Orgán ochrany

§ 9, zák. č. 334/1992 Sb.

fondu
§ 17 zák. č. 254/2001 Sb.
§39 zák.č. 254/2001 Sb.

havarijního plánu
V případě potřeby (v období

zemědělského půdního

Vodoprávní úřad

Vodoprávní úřad

§16 zák.č. 185/2001 Sb.

Krajský úřad

§8 zák.č. 114/1992 Sb.

Orgán ochrany přírody

výstavby) povolení k nakládání
s nebezpečnými odpady
V případě potřeby povolení ke
kácení dřevin

(Obecní úřad)

Stavební povolení

§115 zák.č. 183/2006 Sb.

Obecný stavební úřad

Podle potřeby další

podle speciálních předpisů

Speciální stavební úřady

rozhodnutí/vyjádření

(zák.č. 254/2001 Sb., zák.č.

(vodoprávní úřad, silniční

13/1997 Sb., zák.č.86/2002

správní úřad) a další

Sb.)

orgány
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B.2. Údaje o vstupech
B.2.1. Zábor půdy
Pozemky určené ke stavbě se nacházejí na jižním okraji města Přerova v blízkosti vlakového
překladiště. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č.: 5869/1, 5862/6, 5869/7, 5875/13,
5875/26, 5875/48, 5875/55, 5926/1, 5926/2, 5926/3, 5990/43, 5950/1, 5875/51, 5875/27,
5875/28, 5869/6, 5869/4, 5869/3, 5869/5, 5875/47 v k.ú. Přerov.

Dle Katastru nemovitostí se jedná především o pozemky zahrnující ornou půdu (viz tab. 2),
která je chráněna jako zemědělský půdní fond (ZPF). U těchto pozemků bude třeba jejich
trvalé vynětí ze zemědělského půdního fondu. Všechny uvedené pozemky spadají do třídy
BPEJ (bonitačně půdně ekologická jednotka) s kódem 35800.

BPEJ 35800 je zahrnuta do II. třídy ochrany zemědělské půdy, kde jsou situovány zemědělské
půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční
schopnost. Ve vztahu k ochraně ZPF jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně
odnímatelné a s ohledem na územní plánování jen podmíněně zastavitelné. V tomto případě
jsou však již dotčené pozemky vymezeny územním plánem jako plocha pro budoucí plochy
terminálu kombinované dopravy a logistického centra.

Realizace záměru si nevyžádá dočasné či trvalé vynětí půd ze PUPFL (pozemky určené k
plnění funkcí lesa).
Tab. 2: Pozemky zemědělského půdního fondu, na kterých bude realizován stavební záměr
(ZPF – zemědělský půdní fond, BPEJ – bonitačně půdně ekologická jednotka)

parcelní číslo

druh pozemku

způsob ochrany

BPEJ

vlastník

5869/1
5875/26
5875/48
5875/55
5926/1
5926/2

orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
zahrada

ZPF
ZPF
ZPF
ZPF
ZPF
ZPF

35800
35800
35800
35800
35800
35800

5990/43

orná půda

ZPF

35800

5950/1
5875/51

zahrada
orná půda

ZPF
ZPF

35800
35800

NYPRO hutní prodej, a.s.
NYPRO hutní prodej, a.s.
NYPRO hutní prodej, a.s.
NYPRO hutní prodej, a.s.
NYPRO hutní prodej, a.s.
NYPRO hutní prodej, a.s.
Oškera Karel, Bystřice
p.Hostýnem
Statutární město Přerov
Statutární město Přerov
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parcelní číslo

druh pozemku

způsob ochrany

BPEJ

vlastník

5875/27
5875/28
5869/4
5869/3
5875/47

orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda

ZPF
ZPF
ZPF
ZPF
ZPF

35800
35800
35800
35800
35800

ČR
ČR
ČR
ČR
ČR
Zdroj: Katastr nemovitostí

Chráněná území
Zájmová lokalita se nachází mimo chráněná území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny v platném znění. Území neleží v chráněném ložiskovém území, na
území výhradního ložiska ani v dobývacím prostoru.
Ochranná pásma
Během realizace záměru mohou být dotčena ochranná pásma inženýrských sítí. Souhrnně
platí, že ochranná a bezpečnostní pásma inženýrských sítí a komunikací jsou dána
příslušnými normami a obecně technickými požadavky na výstavbu a budou výstavbou
respektována. Ochranné pásmo elektrických vedení pro zemní kabelové vedení NN činí
1 m od krajního kabelu na každou stranu. Ochranné pásmo plynovodů dle zákona
č. 458/2000 Sb., § 68, u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž
se rozvádí plyn v zastavěném území obce, činí ochranné pásmo 1 m na obě strany od
půdorysu. Ochranná pásma kanalizační stoky jsou vymezena zákonem č. 274/2001,
o vodovodech a kanalizacích, vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na
každou stranu. Do průměru 500 mm včetně jsou 1,5 m, nad průměr 500 mm jsou 2,5 m.

Veškeré zásahy do ochranných pásem budou v dalších fázích zpracování projektové
dokumentace konzultovány s vlastníky a provozovateli sítí a staveb.
Lokalita nezasahuje do ochranných pásem vodních zdrojů.

B.2.2. Odběr a spotřeba vody
Odběr vody lze předpokládat jak ve fázi výstavby (vlastní stavba, zkrápění staveniště apod.),
tak v období provozu. Odběr vody v průběhu stavby bude záviset na momentální potřebě
zařízení staveniště. Pitná voda pro potřeby stavebníků bude zajišťována obvyklým způsobem
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(předpoklad dovozu vody balené). Technologická voda, jako součást stavebních směsí bude
zajišťována v rámci zabezpečení dodávky stavebních prací.

Potřeba užitkové vody bude zabezpečena kopanou studnou v areálu.. Pitná voda pro
zaměstnance bude dovážena balená.

B.2.3. Energetické zdroje
Nároky na tepelnou energii
K vytápění administrativní budovy bude využito dvou závěsných kotlů (každý o výkonu max.
40 kW), spalujících propan. V budoucnu se počítá s přivedením přípojky na zemní plyn do
areálu, současné řešení vytápění je tak pouze dočasné.
Maximální hodinová spotřeba propan-butanu bude cca 4-7 m3, vše v závislosti na ročním
období. Orientační roční potřeba plynu pro vytápění 5500 m3/rok.

Nároky na elektrickou energii
Elektrickou energií budou linky ve skladovém centru zásobovány z vlastní zděné
transformovny, ve které bude osazen v první etapě olejový transformátor v hermetickém
provedení - výkon 1600 kVA. Pro další etapu osazení linky podélného a příčného dělení
studených plechů, které budou osazeny až po vybudování dálnice (obchvat Přerova) a
trvalého dopravního napojení, bude ponechaná prostorová rezerva pro další transformátor o
výkonu cca 1x1600 kVA.
Z trafostanice ze strany NN bude nataženo přívodní vedení do hlavního rozváděče NN areálu,
ze kterého budou samostatně napojeny další objekty: hala, administrativní přístavba, venkovní
osvětlení, technologie apod.

B.2.4. Surovinové zdroje
Suroviny použité pro výstavbu budou voleny z běžně dostupných stavebních materiálů. Lze
předpokládat, že během výstavby vzniknou nároky na vstupní suroviny, jako je štěrkopísek,
kamenivo, cement, beton, ocelový skelet, apod. Obvodový plášť hal bude tvořen sendvičovými
PUR panely, ve spodní části doplněné železobetonovým soklovým panelem, podlahová
plocha bude železobetonová. Střecha bude rovněž ze sendvičových PUR panelů.
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Administrativní budova bude provedena ze stejných materiálů, doplněna o jednu interiérovou
předstěnu ze sádrokartonu.
Komunikace budou navrženy s asfaltovým krytem, parkoviště a odstavná stání budou ze
zámkové dlažby.
Jednoznačné stanovení množství surovin či jejich dodavatele však v této fázi nelze provést.
Všechny používané materiály budou splňovat požadavky na zdravotní nezávadnost.

B.2.5. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Doprava v období výstavby
Posuzovaný záměr bude klást zvýšené nároky na dopravní infrastrukturu v době vlastní
výstavby (doprava materiálu na staveniště). Nárůst dopravy na přilehlých komunikacích, který
bude způsoben dovozem a odvozem materiálu pro výstavbu objektů a ze stavby, bude časově
omezen pouze na dobu výstavby. Předpokládá se nasazení běžných stavebních mechanizmů
- bagry, scrapery, nakladače, nákladní auta, hutnící mechanizmy, finišery a válce, autojeřáby,
autodomíchávače a čerpadla na beton.
Doprava v období provozu
Doprava spojená s provozem skladovacího centra se skládá z návozu materiálu a jeho
rozvážení zákazníkům. Zásobování centra bude prováděno převážně železniční dopravou,
kdy dojde k severnímu napojení na vlečku Precheza. Tato vlečka nebude záměrem zasažena
a napojení na ni je již s provozovatelem dohodnuto. Provizorní příjezdovou komunikací bude
areál napojen na komunikaci II/436 (ul. Kojetínská), odkud bude doprava v první etapě
provozu skladu probíhat směrem přes Přerov na Ostravu. V druhé etapě, tedy po vybudování
úseku dálnice D1 kolem Přerova a napojení areálu přivaděčem na tuto dálnici, bude provizorní
komunikace zrušena a doprava bude vedena přímo na dálniční obchvat Přerova.
Dopravní přírůstek vyvolaný realizací stavebního záměru v I. etapě bude následující
(pojezdy):
50 os. automobilů/den
42 nákladních automobilů/den
2 vlakové soupravy/den
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Dopravní přírůstek vyvolaný realizací stavebního záměru ve II. etapě bude následující
(pojezdy):
50 os. automobilů/den
56 nákladních automobilů/den
4 vlakové soupravy/den
Ostatní infrastruktura
Navrhovaný objekt novostavby skladu bude zčásti napojen na stávající inženýrské sítě vedené
v okolí záměru – elektrická energie, kanalizace.
Zásobování teplem bude prováděno v rámci I. etapy z vlastních zdrojů (kotle na propan-butan
pro administrativní budovu). Počítá se však s budoucím napojením areálu na přívod zemního
plynu.
K zásobování užitkovou vodou bude na pozemku zbudována kopaná studna, odvádění
dešťových vod bude provedeno pomocí dvou akumulačních a vsakovacích nádrží v areálu.

B.3. Údaje o výstupech
B.3.1. Emise
Ke zjištění příspěvku realizace stavebního záměru k aktuální imisní situaci byla vypracována
firmou Ecological Consulting a.s. rozptylová studie (Peterková, 2011), která je zařazena jako
příloha číslo 5 tohoto oznámení. Rozptylová studie je zpracována pro dvě etapy, první pro rok
2013 – tedy období po realizaci stavebního záměru – a druhá pro rok 2020 – období, kdy
teoreticky předpokládáme vybudování napojení na dálnici D1. Vyhodnocuje příspěvek
vyvolaný realizací stavebního záměru spojený s navýšením intenzity dopravy (nové liniové
zdroje), s pojezdy na parkovištích a s novými bodovými zdroji (vytápění administrativní
budovy).
Etapa výstavby
Pro etapu výstavby nebyla rozptylová studie samostatně modelována. Lze konstatovat, že
během etapy výstavby dojde k navýšení koncentrace zejména tuhých znečišťujících látek na
samotném staveništi i na příjezdových komunikacích. Tento negativní vliv bude však plně
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reverzibilní a omezený pouze na etapu výstavby. Negativní vlivy týkající se zejména prašnosti
lze účinně eliminovat dodavatelskou kázní a dodržením následujících opatření:
•

Areál staveniště a příjezdové komunikace je třeba pravidelně zkrápět, aby bylo
zamezeno zvýšené prašnosti. Příjezdové komunikace je nutné pravidelně uklízet.

•

Vozidla přepravující sypké materiály musí být zaplachtována.

•

Vozidla přepravující stavební materiál je nutné pravidelně čistit, aby nedocházelo ke
znečišťování veřejných komunikací. Případné znečištění veřejných komunikací musí
být ihned odstraněno.

•

Při terénních pracích je třeba, aby veškerý používaný materiál byl vlhký.

•

Místa nakládky materiálu na přepravní vozidla by měla být buď zpevněná nebo
pravidelně zkrápěna a uklízena tak, aby nedocházelo vlivem pojezdů k víření
prachových částic.

Vzhledem k výše uvedenému a při dodržení výše uvedených opatření lze konstatovat, že
dočasné zhoršení emisní situace v lokalitě bude akceptovatelné.
Etapa provozu
Pro etapu provozu byla samostatně modelována rozptylová studie (Peterková, 2011), která
vyhodnocuje vliv realizace stavebního záměru, se kterým je spojeno navýšení intenzity
dopravy na okolních komunikacích, pohyb vozidel na parkovištích v objektu a provoz
některých nových bodových zdrojů znečištění ovzduší (vytápění objektu).
a) Bodové zdroje znečišťování ovzduší
Mezi bodové zdroje uvažované v rozptylové studii patří výduch z vytápění objektu
administrativní budovy. V administrativní budovy budou instalovány dva závěsné kotle, každý
o výkonu max. 40 kW, spalující propan. V lokalitě není v současné době přivedena přípojka na
zemní plyn, v budoucnosti se se zavedením přípojky počítá, využití propanu jako paliva tak
bude dočasné. Podrobnosti o bodovém zdroji jsou uvedeny v rozptylové studii (příloha 5).
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b) Plošné zdroje znečišťování ovzduší
Jako plošný zdroj byla uvažována plocha parkoviště pro osobní automobily s kapacitou 35
parkovacích míst, které bude vybudováno na jihozápadní straně areálu. Parkoviště bude
odkryté a tudíž přirozeně větrané. Podrobněji viz rozptylová studie (příloha 5).
c) Liniové zdroje znečišťování ovzduší
Mezi liniové zdroje byla zařazena příjezdová komunikace – ulice Kojetínská a nově plánovaná
příjezdová komunikace spojující ulici Kojetínskou a plánovaný areál. Dále byly do modelu
zařazeny jednotlivé komunikace v areálu, kde bude probíhat pohyb jak nákladních, tak
osobních vozidel. V úvahu byla brána rovněž vlečka, po které bude probíhat návoz materiálu
pomocí vlakových souprav.
Rozptylová studie byla zpracována pro dvě etapy stavebního záměru. V první etapě bude
doprava probíhat po ulici Kojetínské směrem přes Přerov dál na Ostravu. Ve druhé etapě, kdy
se počítá s již dostavěným úsekem dálnice D1, který bude tvořit jihozápadní obchvat Přerova,
bude veškerá doprava směřována na dálnici, kde bude vybudován sjezd přímo z dálnice.
Podrobné vstupní informace (včetně uvažovaných intenzit dopravy na příjezdových
komunikacích) jsou uvedeny v příloze 5 (rozptylová studie).
V rámci rozptylové studie byly vytipovány dva výpočtové body v místě nejbližší obytné
zástavby. Jedná se o dva referenční body – objekty k bydlení na pozemku parc. č. 258,
č. p. 248/82, v k. ú. Lověšice u Přerova a rodinný dům na pozemku parc. č. 29, č. p. 888/48,
v k. ú. Přerov.
Základní závěry rozptylové studie
V následujících odstavcích jsou zahrnuty vypočtené příspěvky k imisní koncentraci po realizaci
stavebního záměru a předpokládané imisní pozadí.

Odhad stavu imisního pozadí pro rok 2020 byl stanoven následovně:
PM10 (průměrná denní koncentrace): < 55 µg.m-3 (mírně klesající tendence)
PM10 (průměrná roční koncentrace): < 40 µg.m-3 (mírně klesající tendence)
PM2,5 (průměrná roční koncentrace): < 27 µg.m-3
NO2 (průměrná hodinová koncentrace): < 90 µg.m-3 (stagnující tendence)
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NO2 (průměrná roční koncentrace): < 30 µg.m-3 (mírně klesající nebo stagnující)
benzen (průměrná roční koncentrace): < 2 µg.m-3
benzo(a)pyren (průměrná roční koncentrace): < 2 ng.m-3
Tab. 3: Výsledky výpočtu imisní situace (přírůstky) v modelu Symos ´97 pro konkrétní výpočtové body
v místě nejbližší obytné zástavby ve výšce 1,5 m v etapě I.

koncentrace [µg.m-3]

bod č. 1 – rodinný
dům, parc. č. 261/1
bod č. 2 – rodinný
dům, parc. č. 6031/2

PM10

PM10

PM2,5

NO2

NO2

benzen

benzo(a)pyren

(rok)

(den)

(rok)

(rok)

(hod.)

(rok)

(rok)

0,0045

0,047

0,0036

0,0123

0,178

0,0003

0,0000000399

0,0139

0,059

0,011

0,0234

0,204

0,0011

0,0000000101

Tab. 4: Výsledky výpočtu imisní situace (přírůstky) v modelu Symos ´97 pro konkrétní výpočtové body
v místě nejbližší obytné zástavby ve výšce 1,5 m v etapě II.

koncentrace [µg.m-3]

bod č. 1 – rodinný
dům, parc. č. 261/1
bod č. 2 – rodinný
dům, parc. č. 6031/2

PM10

PM10

PM2,5

NO2

NO2

benzen

benzo(a)pyren

(rok)

(den)

(rok)

(rok)

(hod.)

(rok)

(rok)

0,005

0,055

0,004

0,013

0,168

0,0003

0,000000078

0,003

0,052

0,002

0,006

0,171

0,0002

0,000000004

V rozptylové studii (viz příloha č.5) je dále provedeno srovnání vypočtených hodnot imisního
příspěvku v místě nejbližších objektů s přepokládaným imisním pozadím v I. a II. etapě,
z něhož vyplývá, že imisní příspěvek uvažovaného stavebního záměru ke stávající pozaďové
koncentraci jednotlivých škodlivin ve městě Přerově bude velice nízký (max. 0,1 % imisního
limitu i imisního pozadí), což se na pozaďové imisní koncentraci prakticky neprojeví, a to
v I. i II. etapě provozu záměru.
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B.3.2. Odpadní vody
Splašková voda bude vznikat pouze v malém množství z administrativní budovy, bude
odváděna připojením na městskou kanalizaci.

Dešťová voda ze střech bude odváděna do dvou akumulačních a vsakovacích objektů
v severozápadním a jihozápadním rohu plánovaného areálu, z nichž bude vsakovat přetlakem
(mezi hladinou vody v rybníku a ustálenou hladinou spodní vody) přes spouštěné studny do
štěrkovito-písčité vrstvy. Dešťové vody z komunikací budou zasakovat přímo do vod
podzemních přes zasakovací rigoly uložené podél těchto komunikací. Dešťové vody
z odstavné plochy kamionů, u nichž nelze vyloučit kontaminaci ropnými látkami, budou před
zaústěním do dešťové stokové sítě a do akumulačního a vsakovacího rybníka předčištěny
v odlučovači lehkých kapalin.
Toto řešení nakládání s dešťovými vodami zasakováním bylo zvoleno jako jediné možné
vzhledem ke vzdálenosti recipientů a vzhledem ke kapacitě možného zaústění do městské
stokové sítě.

Dva akumulační a vsakovací objekty jsou navrhovány půdorysného rozměru cca 12 x 24 m
a hloubce 1,6 m v severozápadním a jihozápadním rohu plánovaného areálu. Svahy jsou
navrženy ve spadu 1:1.2 a i vodorovné dno bude ohumusováno a oseto. Svahy do výše
cca 1 m budou zpevněny zatravňovacími tvárnicemi. Ze dna každého zasakovacího objektu
bude spuštěno šest studni z betonových skruží Ø 1 m do hloubky 5,5 m zasahující do
štěrkopískové vrstvy s koeficientem filtrace kf = n x 10-3. Z bezpečnostních důvodů budou
studny zakryty ocelovými vtokovými mřížemi Ø 1 m. Ke každé bude zajištěn přistup po
schodišti o šiřce1,5 m.
Odlučovač lehkých kapalin je navrhován do zelené plochy u odstavné plochy kamionů. Je
navrhován jako dvě válcové podzemní nádrže v kombinaci skelet plast a železobetonová
výplň. V první nádrži Ø 3 m bude instalován gravitačně koalescenční odlučovač s usazovacím
prostorem pro střední množství kalu ( 2,0 m3), v druhé Ø 2,25 m bude sorpční filtr, kterým se
dosáhne zvýšení čistícího efektu až na 0,2 mg/l NEL. Odtok z OLK DN 300mm bude zaústěn
do šachty dešťové kanalizace před nejjižnější skladovou halou. Do téže šachty bude zaústěn i
bezpečnostní přepad, kterým budou odváděny dešťové vody z odstavné plochy kamionů v
množství přesahujícím 30 I/s.
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B.3.3. Odpady
Při realizaci stavby, jejím provozu a případném odstranění budou vznikat odpady různých
skupin a druhů. Bude se jednat jak o odpady kategorie „ostatní“ (O) tak o odpady kategorie
„nebezpečný“ odpad (N). Původce odpadů bude postupovat při veškerém nakládání s těmito
odpady (tzn. jejich soustřeďování, shromažďování, skladování, přepravě a dopravě, využívání,
úpravě, odstraňování atd.) dle příslušných platných legislativních opatření. Nakládání
s odpady se v České republice řídí ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých zákonů (zákon o odpadech), ve znění pozdějších předpisů, který nabyl
účinnosti dne 1.1.2002. Zákon upravuje nakládání s odpady po celou dobu životního cyklu
odpadu, tedy od jeho vzniku až po jeho využití či odstranění.

S legislativou odpadového hospodářství úzce souvisí legislativní předpisy platné v oblasti
nakládání s obaly, které jsou stanoveny zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně
některých zákonů (zákon o obalech) a prováděcími předpisy k tomuto zákonu. Na nakládání
s nebezpečnými

odpady

se

pak

přiměřeně

vztahuje

i

zákon

č.

356/2003

Sb.,

o chemických látkách a chemických přípravcích.

Odpady vznikající při výstavbě záměru
Při realizaci staveb záměru budou odpady shromažďovány dle druhů ve vhodných nádobách
ve vymezených prostorech objektu, kam bude umožněn samostatný příjezd. Odpadový
materiál kategorie N (bude-li vznikat) bude shromažďován odděleně do zvlášť k tomu
určených nádob z nepropustných materiálů, chráněných proto dešti ve smyslu vyhlášky
MŽP č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady. Vhodný odpad, jako je papír, sklo a
železo bude odvážen do sběrných surovin. Likvidaci a manipulaci odpadů zajistí provozovatel
u odborných firem smluvně před uvedením stavby do provozu.
Tab. 5: Přehled předpokládaných odpadů vznikajících při výstavbě stavebního záměru (O =
ostatní odpad, N = nebezpečný odpad)
Katalogové
číslo
12 01 01
12 01 13
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 04

Popis
Piliny a třísky železných kovů
Odpady ze svařování
Beton
Cihly
tašky a keramické výrobky
stavební materiály na bázi sádry
neuvedené pod číslem 17 08 01

Kategorie
odpadu
O
O
O
O
O
O
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Katalogové
číslo
17 01 99
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 03 02
17 04 02
17 04 05
17 04 11
17 05 04
17 06 04
20 01 11
20 02 03

Popis
odpad výše neuvedený
Dřevo
Sklo
Plasty
asfaltové směsi neuvedené pod
číslem 17 03 01
Hliník
železo a ocel
kabely neuvedené pod číslem 17 04
10
zemina a kamení uvedené pod
číslem 17 05 03
izolační materiály neuvedené pod
čísly 17 06 01 a 17 06 03
textilní materiál
jiný biologicky nerozložitelný odpad

Kategorie
odpadu
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Dodavatel stavby bude během stavebních prací zajišťovat kontrolu nakládání s odpady
a údržbu stavebních strojů. Pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné
kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejneru).

Při možném znečištění malých nepropustných ploch je možné provést jejich dekontaminaci
apexem. Pod stacionárními stavebními mechanismy bude umístěna olejová vana na
zachycení unikajících olejů.

Stavební suť bude v maximální možné míře recyklována pro další využití. Vytěžené
přebytečné zeminy a sutě ze stavby bez nebezpečných látek budou ukládány na skládky nebo
využity na násypy jiných staveb, rekultivace nebo jiné úpravy dle dispozic nebo se souhlasem
kompetentních orgánů.

Při kolaudačním řízení předloží dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace odpadů.

Odpady vznikající při provozu záměru
Odpady budou vznikat při následujících pracích, resp. činnostech: údržba a opravy objektů,
údržba komunikací a ploch zeleně. Dále půjde o odpady z provozu skladového areálu
a administrativní části.
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Pro nakládání s odpady vznikajícími při provozu areálu platí stejné podmínky jako při etapě
výstavby. Odstranění nebo využití odpadů bude řešeno předáním odpadů oprávněné osobě
(na základě smluvního vztahu).

Nakládání s nebezpečnými odpady
Za nakládání s odpady po zahájení provozu odpovídá jejich původce, tedy provozovatel.
Všechny odpady budou předávány organizacím oprávněným k jejich likvidaci.

Odpady vznikající při likvidaci záměru
Při případném odstranění posuzovaného areálu budou vznikat druhy odpadů obdobné jako při
fázi výstavby, jen jejich množství bude odlišné.

B.3.4. Hlukové poměry
Povolené hodnoty ekvivalentní hladiny hluku vycházejí ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.

Pro zjištění hlukových poměrů v rámci etapy provozu skladového centra byla zpracována
firmou Ecological Consulting a.s. hluková studie (viz příloha 4). Hygienické limity hluku
v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru jsou stanoveny
nařízením vlády č. 148/2006 Sb. Podle ustanovení nařízení vlády č. 148/2006 Sb. je nejvyšší
přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A v chráněném venkovní prostoru
a chráněném venkovním prostoru obytných staveb stanovená součtem základní hladiny hluku
LAz = 50 dB
a příslušných korekcí
K1 = + 10 dB

/ chráněné venkovní prostory staveb v okolí hlavních komunikací

a v ochranném pásmu drah (OPD), kde hluk z dopravy je převažující/
K2 = + 5 dB / chráněné venkovní prostory staveb ovlivněné hlukem z pozemní dopravy
po veřejných komunikacích/
K3 = - 10 dB / pro noční dobu: 6 00 - 2200 /
pro hluk z dopravy na komunikacích s korekcí pro starou hlukovou zátěž
pro den od 6 00 - 2200 hod
LAeq,T = L Aeq,T + K4
= 70 dB
pro noc od 2200 - 6 00 hod
LAeq,T = L Aeq,T + K4 + K5 = 60 dB
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pro hluk z dopravy na hlavních komunikacích
pro den od 6 00 - 2200 hod
LAeq,T = L Aeq,T + K1
= 60 dB
pro noc od 2200 - 6 00 hod
LAeq,T = L Aeq,T + K1 + K3 = 50 dB
pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích
pro den od 6 00 - 2200 hod
LAeq,T = L Aeq,T + K2
= 55 dB
pro noc od 2200 - 6 00 hod
LAeq,T = L Aeq,T + K2 + K3 = 45 dB
pro hluk z dopravy na neveřejných komunikacích a ze stacionárních zdrojů hluku
pro den od 6 00 - 2200 hod
LAeq,T = 50 dB
pro noc od 2200 - 6 00 hod
LAeq,T = L Aeq,T + K3 = 40 dB
Pro výpočty hlukové studie byly použity dva výpočtové body umístěné 2 m před fasádou
obytné fasády a to bod č. 1 – Přerov, Kojetínská č. p. 888/48 a bod č. 2 - Lověšice, Mírová č.
p. 254/86.
Tab. 6: Vypočtené hlukové příspěvky stávajícího provozu na komunikacích pro r. 2013 a 2020

Nulová varianta

Bod

Okolní veřejné komunikace
(2013)

Podlaží

Den

Noc

Den

Noc

LAeq,16h

LAeq,8h

LAeq,16h

LAeq,8h

65,8
65,5
36,2

58,5
58,2
32,3

66,1
65,8
36,5

58,8
58,5
32,5

1. NP
2. NP
1. NP

B1
B2

Okolní veřejné komunikace
(2020)

Tab. 7: Vypočtené hodnoty ve výpočtových bodech pro I. etapu

I. ETAPA (2013)

Den

Noc

Den

Noc

Den

Noc

Den

Noc

Den

Noc

Areál +
parkoviště +
stacio.
Den Noc

LAeq,16h

LAeq,8h

LAeq,16h

LAeq,8h

LAeq,8h

LAeq,1h

LAeq,8h

LAeq,1h

LAeq,8h

LAeq,1h

LAeq,8h

LAeq,1h

1. NP

66,0

58,8

< 25,0

-

< 25,0 < 25,0 < 25,0 < 25,0

< 25,0

-

< 25,0

< 25,0

2. NP

65,7

58,5

< 25,0

-

< 25,0 < 25,0 < 25,0 < 25,0

< 25,0

-

< 25,0

< 25,0

1. NP

35,4

31,5

42,5

-

28,2

-

33,9

29,6

Podlaží

Komunikace
vč. záměru

Železnice

Doprava v
areálu

26,6

25,7

Parkoviště

31,4

27,4

Stacionární
zdroje
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Tab. 8: Vypočtené hodnoty ve výpočtových bodech pro II. etapu

II. ETAPA (2020)

Den

Noc

Den

Noc

Den

Noc

Den

Noc

Den

Noc

Areál +
parkoviště
+ stacio.
Den Noc

LAeq,16h

LAeq,8h

LAeq,16h

LAeq,8h

LAeq,8h

LAeq,1h

LAeq,8h

LAeq,1h

LAeq,8h

LAeq,1h

LAeq,8h

1. NP

66,1

58,8

< 25,0

-

< 25,0 < 25,0 < 25,0 < 25,0 < 25,0

-

< 25,0 < 25,0

2. NP

65,8

58,5

< 25,0

-

< 25,0 < 25,0 < 25,0 < 25,0 < 25,0

-

< 25,0 < 25,0

1. NP

35,9

32,0

45,5

-

Bod Podlaží

B1
B2

Komunikace
vč. záměru

Železnice

Doprava v
areálu

Parkoviště

Stacionární
zdroje

28,0

25,7

31,9

27,4

28,2

-

34,5

LAeq,1h

29,6

Z výpočtů a posouzení hlukové studie vyplývá, že výstavbou skladové haly dojde k mírnému
navýšení hlučnosti na ulici Kojetínská. Toto navýšení bude trvat do výstavby dálnice D1 kolem
Přerova, kdy by se měla doprava přesunout na tuto dálnici. Hluk z ostatních zdrojů bude
setrvalý a nebude nadlimitně ovlivňovat žádný z okolních obytných objektů. Jedná se o
průmyslovou lokalitu a většina obytných objektů je situována poměrně daleko od plánované
skladové haly. Noční provoz v areálu neprobíhá a jediným zdrojem hluku v noční době je
příjezd/odjezd zaměstnanců, který však bude výrazně podlimitní. Hygienický limit z provozu
areálu nebude ve výhledovém stavu překročen v žádném venkovním chráněném prostoru
staveb.
Podrobnější vyhodnocení viz Hluková studie, příloha č. 4 tohoto oznámení.

B.3.5. Doplňující údaje
V navrhovaném areálu nebudou provozovány žádné trvalé zdroje ionizujícího záření ve
smyslu zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizující záření
(atomový zákon). Výstavbou ani provozem areálu nebudou emitována radioaktivní nebo
elektromagnetické záření v úrovních, které by mohly mít zjistitelný negativní dopad uvnitř nebo
vně objektů. Rovněž v nových budovách nebudou používány materiály, které jsou zdrojem
radioaktivního záření.
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Fotodokumentace záměru:
Obr. 3: Pohled na jižní část dotčeného území

Obr. 4: Pohled z jihu na severní část řešené
lokality

Obr. 5: Bližší pohled na ostrůvkovitý porost v jižní
části budoucího areálu

Obr. 6: Navazující liniový porost v jižní
části

Obr. 7: Místo napojení provizorní komunikace
silnici II/436

Obr. 8: Pohled na středovou část území na
směrem k vlakovému seřadišti
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
PROSTŘEDÍ
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik
dotčeného území
C.1.1. Charakteristika území
Pozemky určené ke stavbě se nacházejí na jižním okraji města Přerova v blízkosti vlakového
překladiště. Stavba bude umístěna v katastrálním území Přerov na pozemcích parc. č.:
5869/1, 5862/6, 5869/7, 5875/13, 5875/26, 5875/48, 5875/55, 5926/1, 5926/2, 5926/3, 5869/1,
5926/1, 5926/2, 5875/26.

Nadmořská výška lokality je cca 200 m n. m. Pozemek určený k výstavbě má rovinatý reliéf a
v současnosti zde převažuje orná půda.

C.1.2 Klima
Dotčená lokalita leží podle Mapy klimatických oblastí Československa (QUITT 1971) v teplé
oblasti kategorie T2, pro kterou je charakteristické 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. Bližší charakteristiky teplé
oblasti T 2 udává následující tabulka.
Tab. 9: Charakteristiky klimatické oblasti T 2 (QUITT 1971)
Klimatická oblast

T2

Počet letních dnů

50 – 60

Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více

160 – 170

Počet mrazových dnů

100 – 110

Počet ledových dnů

30 – 40
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Průměrná teplota v lednu [°C]

-2 až -3

Průměrná teplota v červenci [°C]

18 – 19

Průměrná teplota v dubnu [°C]

8–9

Průměrná teplota v říjnu [°C]

7–9

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více

90 – 100

Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm]

350 – 400

Srážkový úhrn v zimním období [mm]

200 – 300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

40 – 50

Počet dnů zamračených

120 – 140

Počet dnů jasných

40 – 50

Lokalita leží podle údajů ČHMÚ z let 1961 – 1990 (www.chmi.cz) v oblasti s průměrnou roční
teplotou 8,1 – 9 oC a ročním úhrnem srážek 601 – 700 mm. V Přerově je průměrná roční
teplota 8,6 oC, v nejteplejším měsíci červenci 18,0 oC a v nejchladnějším lednu -2,4 oC
(ŠAFÁŘ et al. 2003).

C.1.3 Geologická stavba a hydrogeologické poměry
Zájmové území je součástí akumulačního terasového systému řeky Bečvy. Zájmové území
patří do rozsáhlé neogenní sníženiny karpatské čelní hlubiny vyplněné většinou šedými,
vápnitými, vysoce plastickými jíly, tuhé až hlouběji pevné konzistence. Podložní neogenní jíly
s vysokou plasticitou tuhé až pevné konzistence byly při inženýrsko-geologickém průzkumu
(Ing. Jaroslav Tylich, GTX, Inženýrská geologie a její aplikace, duben 2011) zastiženy
v hloubce okolo 7,0 – 7,5 m pod stávajícím terénem, tj. v úrovni nadmořských výšek cca
200,0 m n.m.
Zeminy neogenního podkladu jsou překryty kvartérními aluviálnimi náplavy řeky Bečvy tvořící
údolní nivu. Jedná se o spodní souvrství tvořené písčitými štěrky údolní terasy pleistocénního
stáří o průměrné mocnosti cca 3,0 – 4,0 m. Štěrková vrstva je středně ulehlá, až ulehlá a
v plné mocnosti zvodnělá. Svrchní souvrství v údolní nivě tvoří Bečvy tvoří holocenní náplavy
rázu jílovitě písčitých zemin. Mocnost tohoto holocenního pokryvu je v průměru cca 3,0 – 5,0
m včetně cca 0,3 m mocné humózní orniční půdy.
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Hydrogeologická charakteristika
Zájmové území se nachází v kvartéru řeky Bečvy v hydrogeologickém rajonu č.163 – fluviální
sedimenty v povodí Bečvy a je součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV)
Kvartér řeky Moravy. Rovněž se zájmová plocha nachází v povodňovém území řeky Bečvy.

Hydrogeologicky je zájmová oblast charakterizována podzemní vodou průlinového typu
vázanou na průlomově dosti propustné polohy aluviálních náplavů (štěrků) řeky Bečvy a jejich
písčitějších a jílovitých nadložních poloh.
Hladina podzemní vody je mírně napjatá a po naražení dostupuje mělko pod terén. Naražená
úroveň podzemní vody byla zastižena při provádění terénních prací březen, duben 2011 cca
1,5 – 2,1 m pod stávajícím terénem, tj. v úrovni nadmořských výšek cca 205,7 – 205,1 m n.m.
Ustálená úroveň podzemní vody při provádění sond se pohybovala 1,2 – 1,6 m pod stávajícím
terénem, tj. v úrovni nadm. výšek cca 205,7 – 206,2 m n.m.
Úroveň hladiny podzemní vody je závislá na množství atmosférických srážek spadlých
v daném období. Hladina podzemní vody bude během roku kolísat cca ± 0,5 m. Uvedené
hodnoty úrovní hladin podzemní vody naražené i ustálené (z března a dubna 2011) lze
vzhledem k předcházejícímu klimatickému období hodnotit jako střední až vyšší.
Směr proudění podzemní vody lze předpokládat generelně jihozápadním až jižním směrem, tj.
po toku a k toku řeky Bečvy.

C.1.4 Nerostné suroviny
Zájmová lokalita se nenachází v chráněném ložiskovém území či stanoveném dobývacím
prostoru.

Přibližně 1 km východně od záměru se nachází nebilancované ložisko nerostů Újezdec - Horní
Moštěnice (5079500) a nevýhradní ložisko nerostů Újezdec u Přerova (3132600) se zásobami
cihlářských surovin.

Žádné z nerostných ložisek nezasahuje do zájmového území záměru a nebude záměrem
ovlivněno.

34
Ecological Consulting a.s.
www.ecological.cz

„Přerov – novostavba skladu“
Oznámení dle přílohy 3 zákona č. 100/2001 Sb.

C.1.5 Geomorfologie
Zájmové území náleží podle DEMKA a kol. (1987) k provincii Západní Karpaty, soustavě
Vněkarpatské sníženiny, podsoustavě Západní vněkarpatské sníženiny, a leží na pomezí
celků Moravská brána (podcelek Bečevská brána) a Hornomoravský úval (podcelek
Středomoravská niva).

Bečevská brána představuje JZ část Moravské brány. Jedná se o plochou pahorkatinu se
střední výškou 270 m n.m. a středním sklonem 2º44´ na sedimentech badenu a pleistocénu.
Představuje významný tektonický prolom s velmi výraznými svahy v SV části a s plochým,
převážně k J a JZ ukloněným periglaciálním reliéfem s širokou nivou řeky Bečvy (DEMEK a
kol., 1987).

Středomoravská niva zabírá střední část Hornomoravského úvalu kolem řeky Moravy a
dolního úseku Bečvy. Tato akumulační rovina má rozlohu přibližně 415 km2, střední výšku
206,1 m n. m. a střední sklon 0º22´.

C.1.6 Hydrologické poměry
Zájmové území náleží do povodí Bečvy a Moravy a náleží k úmoří Černého moře. Nachází se
v povodí č. 4-12-02-099. Nejvýznamnějším vodním tokem v oblasti je řeka Bečva, protékající
zájmovým územím stavby. Bečva vzniká soutokem Vsetínské a Rožnovské Bečvy u
Valašského Meziříčí v nadmořské výšce 288 m a představuje levostranný přítok Moravy, do
které ústí u Troubek v Hornomoravském úvalu. V zájmovém území Bečva protéká přibližně ve
směru SV – JZ. Podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 470/2001 Sb. v aktuálním znění je
Bečva významným vodním tokem.

V okolí zájmové lokality se nachází několik menších přítoků Bečvy. Mezi nejvýznamnější patří
tok Strhanec, který protéká přes Lýsky, les Žebračka a severní část Přerova. Na části jeho
toku je vodní koryto z přírodního hlediska poměrně zachovalé a proto je součástí Evropsky
významné lokality Bečva – Žebračka.

Jižní částí lokality pak protéká Svodnice, která se vlévá do Malé Bečvy (ta se vlévá do
Moštěnky a Moštěnka se nad Kroměříží vlévá do Moravy).
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V souvislosti s hydrologickými poměry území je nutné zmínit také výskyt zdrojů minerálních
vod v Horních Moštěnicích (jihovýchodní okraj obce), jejichž ochrana musí být při realizaci
záměru respektována (bližší informace viz. kapitola B.II.1).
Záplavové území
Značná část území kolem řeky Bečvy s výjimkou většiny města Přerova byla vyhlášena jako
záplavové území (rozhodnutí Okresního národního výboru v Přerově z 22. 6. 1989 o stanovení
zátopových území).
Záměr „Přerov – novostavba skladu“ se nachází ve výše zmíněném záplavovém území a toto
je třeba při dalším projekčním řešení respektovat.

C.1.7. Půdy
Podle údajů ŠAFÁŘE et al. (2003) se na území zájmové lokality nachází 2 půdní typy, a to
fluvizemě glejové a šedozemě ze spraší.

Na základě charakteristiky půd v blízkém okolí plochy pro novostavbu skladu dle bonitovaných
půdně ekologických jednotek (BPEJ) se lokalita nachází v teplém, mírně vlhkém regionu a
převažují zde fluvizemě glejové na nivních uloženinách. Méně časté jsou zde jiné typy
fluvizemí a šedozemě modální včetně slabě oglejených a šedozemě luvické na spraších,
maloplošně se pak na lokalitě vyskytují i jiné půdní jednotky.

Půdy jsou zde hluboké (nad 60 cm), výjimečně středně hluboké (30 – 60cm), většinou
bezskeletovité nebo s příměsí s celkovým obsahem skeletu do 10 %. Obsah skeletu je
vyjádřen celkovým objemovým obsahem štěrku (pevných částic hornin od 4 do 30 mm) a
kamene (pevných částic hornin nad 30 mm).
Území v blízkém okolí záměru leží většinou na úplné rovině až rovině se sklonitostí do 30.
Expozice je všesměrná.

C.1.8. Zvláště chráněná území a přírodní parky, NATURA 2000
Zvláště chráněná území dle zákona č.114/1992 Sb. v platném znění, o ochraně přírody a
krajiny můžeme rozdělit na „velkoplošná“ a „maloplošná“. Do skupiny velkoplošných zvláště
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chráněných území jsou řazeny národní parky a chráněné krajinné oblasti. Zájmová lokalita
nezasahuje do žádného maloplošného ani velkoplošného zvláště chráněného území ani do
jeho ochranného pásma.
Nejbližším maloplošným zvláště chráněným územím je národní přírodní rezervace
Žebračka, chránící unikátní lesní komplex na severovýchodním okraji Přerova. Rezervace
byla vyhlášena v roce 1949 k ochraně zbylých lužních lesů a dubohabřin. Nachází se
v katastrálním území Přerov, má rozlohu cca 234 ha a místy se tu poměrně dobře zachovala
dřevinná skladba porostů. Vyskytují se tu také cenné mokřadní biotopy. Realizací záměru
nebude NPR nijak ovlivněna, neboť se nachází ve vzdálenosti min. 2,8 km severovýchodně od
záměru.

Zvláštním typem jsou území, která byla vybrána jako lokality soustavy chráněných území
NATURA 2000 podle legislativy ES, konkrétně podle směrnice č. 79/409/EEC o ochraně volně
žijících ptáků a směrnice č. 92/43/EEC o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů
a planě rostoucích rostlin. Jedná se o „evropsky významné lokality“ (EVL) a „ptačí oblasti“
(PO).

Mezi evropsky významné lokality je zařazena také lokalita CZ0714082 Bečva – Žebračka. Ta
zahrnuje území podél řeky Bečvy mezi Hranicemi a Lipníkem, vodní náhon Strhanec mezi
Osekem nad Bečvou a Přerovem a lesní celek Žebračka. Vyskytují se zde cenné přírodní
biotopy i významné druhy živočichů. Lokalita se však k záměru novostavby skladu přibližuje
nejvíce na vzdálenost cca 2 km, nebude tedy záměrem nikterak dotčena.

V zájmovém území neleží žádná ptačí oblast ani žádný přírodní park.

C.1.9. Území chráněná na základě mezinárodních úmluv
Dalším typem území jsou území vyhlášená v rámci realizace mezinárodních úmluv na ochranu
životního prostředí. Pro posuzování vlivů staveb na cenná území v České republice jsou
Evropskou komisí za ekologicky citlivé oblasti považovány mokřady mezinárodního významu
vyhlášené na základě Ramsarské úmluvy a území, která vyhovují požadavkům Bernské
konvence. Dále se do této kategorie zařazují i významná ptačí území (tj. lokality významné
z hlediska výskytu ptáků vytipované na základě daných světově platných kritérií – viz
internetové stránky BirdLife International).
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V zájmovém území se nenachází žádná lokalita chráněná na základě výše jmenovaných
mezinárodních úmluv.

C.I.10. Územní systém ekologické stability
ÚSES je vymezován na základě zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Můžeme
jej charakterizovat jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě
blízkých, ekosystémů. ÚSES umožňuje uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivě
působí na okolní, méně stabilní části krajiny a vytváří tak základ pro její mnohostranné
využívání.
Rozlišují se tři úrovně ÚSES:
-

místní

-

regionální

-

nadregionální

Prvky územního systému ekologické stability nadregionální úrovně jsou v zájmovém území
zastoupeny nadregionálním biokoridorem řeky Bečvy (NRBK 2/45), který se nachází cca
2,8 km severozápadně od záměru.

Do kategorie regionálně významných prků ÚSES patří komplex lesa Žebračka (statut národní
přírodní rezervace), který však rovněž leží v dostatečné vzdálenosti od místa záměru.

Prvky lokální úrovně ÚSES jsou v nejbližším okolí záměru zastoupeny lokálním biokoridorem
vedeným cca 700 m jihozápadně od lokality záměru.

Žádný z prvků ÚSES nebude záměrem dotčen.

C.1.11 Významné krajinné prvky
Pojem významný krajinný prvek byl do praxe zaveden zákonem č.114/1992 Sb. O ochraně
přírody a krajiny. VKP jsou dle tohoto zákona definovány jako ekologicky, geomorfologicky či
esteticky hodnotné části krajiny, které utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její
stability. VKP jsou jednak taxativně určeny zákonem – lesy, rašeliniště, vodní toky, jezera,
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rybníky a údolní nivy, jednak jsou jimi další segmenty krajiny, které v souladu se zákonem
zaregistruje příslušný orgán státní správy.

Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze
tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační
funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného
prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové
zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří
zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování
pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů.

V okolí záměru se nachází 2 typy významných krajinných prvků. První z nich představují vodní
toky. Nejvýznamnějším tokem je bezesporu řeka Bečva severozápadně od záměru a dále
vodní tok Svodnice, protékající jižně od záměru.
Druhým typem významných krajinných prvků jsou údolní nivy výše uvedených vodních toků.
Velká část těchto niv je však upravena a zastavěna. Pojem „údolní niva“ byl pro potřeby
ochrany přírody definován legislativním odborem MŽP ČR a publikován ve Věstníku MŽP
8/2007 v tomto znění: Údolní niva je rovinné údolní dno aktivované při povodňovém stavu
vodního toku; tvoří ji štěrkovité, písčité, hlinité nebo jílovité naplaveniny, jejichž úložné poměry
často vykazují nepravidelnosti způsobené větvením toku, vznikem ostrovů, meandrů,
náplavových kuželů a delt, sutí, svahových sesuvů apod. Terénními úpravami, zástavbou či
jinými technickými zásahy ztrácejí tyto prostory svůj přirozený charakter a nejsou pak
(přestože jejich fyzikálně-hydrologická charakteristika může být zachována) hodnoceny jako
údolní niva ve smyslu ustanovení §3 písm. b) zákona č. 114/92 Sb.

Významné lesní porosty a rybníky se v oblasti nacházejí až ve větší vzdálenosti od záměru a
záměr se jich nedotýká. Jižně od záměru ve vzdálenosti cca 50 m se nachází drobná vodní
plocha na pozemku vedeném dle katastru nemovitostí jako orná půda. Tato vodní plocha
nebude záměrem rovněž nijak dotčena.

V zájmovém území se podle informací MěÚ Přerov nenalézají žádné registrované významné
krajinné prvky.
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C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí
v dotčeném prostředí, které budou pravděpodobně významně
ovlivněny
C.2.1. Fauna a flóra
Zájmová lokalita leží z hlediska biogeografického členění České republiky (CULEK, 1996)
v Kojetínském bioregionu. Území leží v termofytiku, fytogeografickém okresu Haná,
podokresech Hanácká pahorkatina a Hornomoravský úval. V oblasti dochází k mísení
hercynské bioty s karpatskými prvky, jejichž pronikání je však omezeno intenzivní
zemědělskou činností.
FLÓRA
Potenciální přirozená vegetace
Potenciální přirozená vegetace představuje vegetaci, která by se za předpokladu nulového
působení člověka přirozeně vyskytovala v daném území. Vegetační typ by v takovém případě
byl výsledkem klimatických podmínek a stanovištních poměrů konkrétního stanoviště. Znalost
potenciální rekonstruované vegetace má velký význam především pro ochranu existujících
zbytků přirozených společenstev rostlin, a také pro volbu vhodné druhové skladby např. při
vegetačních úpravách a náhradních výsadbách dřevin. Podle Mapy potenciální přirozené
vegetace České republiky (NEUHÄUSLOVÁ, 1998) je v území záměru převažující
rekonstruovanou vegetací následující typ vegetace:
Jilmové doubravy (Querco-Fagetum) představují společenstvo jen zřídka zaplavovaných
říčních niv v nížinách teplé klimatické oblasti, s optimem výskytu v nadmořských výškách pod
220 m n. m. Je vázáno na pedogeneticky vyvinutější lužní, případně glejové půdy (hnědá
vega, hnědozemní glej) v širokých říčních úvalech.

Jilmová doubrava tvoří zpravidla třípatrové fytocenózy s dominantním dubem letním (Quercus
robur) nebo jasanem (Fraxinus excelsior) ve stromovém patru. Jasan bývá často hospodářsky
silně preferován. Podíl jilmů (Ulmus minor, Ulmus laevis), typických dřevin tvrdého luhu,
v poslední době naopak poklesl v důsledku grafiózy. Častou příměs tvoří lípa srdčitá (Tilia
cordata), ve vlhčí variantě též olše lepkavá (Alnus glutinosa) a další typické dřeviny měkkého
luhu, v sušší variantě habr (Carpinus betulus), příp. javor babyka (Acer campestre). Druhově
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bohaté bývá keřové patro. Kromě zmlazených dřevin stromového patra se nejčastěji objevuje
svída krvavá (Swida sanguinea), ve vlčích typech střemcha (Padus avium), příp. bez černý
(Sambucus nigra). Bylinné patro tvoří zpravidla výrazný aspekt jarních geofyt s dominancí
orseje jarního (Ficaria bulbifera, ve vlčích typech), dymnivky duté (Corydalis cava), sasanky
hajní (Anemone nemorosa), česneku medvědího (Allium ursinum), příp. bledule jarní
(Leucojum vernum), sněženky jarní (Galanthus nivalis) či ladoňky (Scilla vindobonensis).
Nejčastějšími složkami letního aspektu jsou bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria) nebo
kopřiva dvoudomá (Urtica dioica). Mechové patro je většinou zanedbatelné.

Zbytky porostů přirozeného složení jsou velmi sporadické. Většinu porostů představují
monokultury (Fraxinus exelsior, Quercus robur, případně i nepůvodní Quercus rubra, Acer
pseudoplatanus či rychle rostoucí hybridní topoly). Převážná část plochy těchto luhů je
zemědělsky využívána, a to především jako pole (zelenina, kukuřice, ozimý ječmen, pšenice,
řepka, cukrovka), řidčeji jako produktivní louky.

Fragmenty jilmových doubrav, kdysi typických prvků říčních niv nejnižší části střední a
severovýchodní Moravy, patří dnes k silně ohroženým společenstvům. Podmínkou jejich
existence je zachování přirozeného vodního režimu s občasnými záplavami. Odvodnění
pozemků, doprovázené sníženou produkční schopností stanoviště, bude mít za následek
vystřídání těchto společenstev dubohabřinami. Význam zachovaných porostů víceméně
přirozeného složení lze vidět v jejich funkci břehoochranné a půdoochranné a v pozitivním
vlivu na mezoklima území. Poskytují rovněž ochranu fauně v zemědělsky silně využívané
krajině úrodných úvalových luhů a nemalou mírou přispívají ke zvýšení diverzity území.
Aktuální vegetace zájmového území
Vzhledem k charakteru záměrem dotčených ploch (převažující orná půda) nepředpokládáme
na dané lokalitě výskyt rostlinných společenstev blízkých rekonstruovaným společenstvům,
ani výskyt zvláště ohrožených či zákonem chráněných druhů rostlin.
Nepředpokládáme, že by realizací záměru došlo k likvidaci hodnotných přírodních a/nebo
přírodě blízkých rostlinných společenstev a chráněných druhů rostlin.

Na řešené ploše významně převažuje orná půda, pouze v jižní části záměru se nachází
ostrůvkovitý dřevinný porost s převažujícím

topolem bílým (Populus alba), hlohem

(Crataegus sp.), růží šípkovou (Rosa canina). Na porost navazuje dřívější dřevinná liniová
výsadba jařábu obecného (Sorbus aucuparia), kultivaru vrby (Salix sp. 'Pendula'), apod.
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FAUNA
Vzhledem k umístění a charakteru lokality nepředpokládáme výskyt žádných zvláště
ohrožených ani zákonem chráněných druhů.
Z faunistického hlediska se nejedná o území příliš bohaté. V současnosti se na dotčeném
území rozkládají především travní společenstva, na kterých lze předpokládat výskyt drobných
savců jako je ježek východní (Erinaceus concolor), krtek obecný (Talpa europaea), hraboš
polní (Microtus arvalis), rejsek obecný (Sorex araneus), myšice (Apodemus sp.). Významný
podíl fauny pak tvoří ptáci. Lze jmenovat poštolku obecnou (Falco tinnunculus), káně lesní
(Buteo buteo), skřivana polního (Alauda arvensis), rehka domácího (Phoenicurus ochruros),
budníčka menšího (Phylloscopus collybita), sýkoru koňadru (Parus major), strnada obecného
(Emberiza citrinella), bažanta obecného (Phasianus colchicus), byl pozorován i výskyt
vlaštovky obecné (Hirundo rustica), která je podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. zařazena mezi
druhy ohrožené. Stavba však nikterak neovlivní její hnízdiště (zejména hospodářské a
technické budovy a jejich části ve vesnické zástavbě Lověšic) ani její loviště (intravilán
Lověšic, okolní zahrady, pole a v širším okolí vodní plochy). V jižní části plánovaného záměru
se nachází drobný keřový a dřevinný porost, který v zemědělsky obdělávané krajině
představuje útočiště pro řadu živočichů, jeho dotčení však nebude mít zásadní vliv na možnost
migrací či dotčení biotopů zvláště chráněných druhů.
Realizací záměru nedojde k zásahům do stanovišť zvláště chráněných druhů živočichů,
rozmnožišť, nocovišť ani zimovišť, nedojde ani k přetnutí migračních cest živočichů.

Obecně lze říci, že populace savců na dotčené lokalitě by optimalizací záměru neměly být
výrazně ovlivněny.

C.2.2. Nemovité kulturní památky, archeologická a paleontologická naleziště
Centrální část města Přerova okolo Horního náměstí byla v roce 1992 vyhlášena jako městská
památková zóna (Vyhláška MK ČR č. 476/1992 Sb. ze dne 10.9.1992 o prohlášení území
historických jader vybraných měst za památkové zóny). Hranice památkové zóny začíná na
nábřeží Protifašistických bojovníků p.č. 4954, pokračuje ulicí Pod valy p.č. 5065, prochází
vnějšími hranicemi p.č. 4996, 381 na ulici Wilsonovu p.č. 4951/3, pokračuje ulicí Pivovarskou
p.č. 4998, ulicí Na Marku p.č. 4955 a přes hranice p.č. 238 se vrací k nábřeží Protifašistických
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bojovníků, kde se hranice uzavírá (příloha k vyhlášce č. 476/1992 Sb.). Památková zóna je
však od lokality plánované stavby vzdálena cca 1 km a nebude záměrem nijak ovlivněna.

Celé území Přerova včetně širšího okolí je považováno z archeologického hlediska za
významné a v minulosti zde byly zjištěny četné archeologické nálezy. Severozápadně od
centra Přerova v Předmostí bylo objeveno naleziště pravěkého člověka – stanoviště lovců
mamutů s četnými kosterními pozůstatky z paleolitu. Lokalita byla prohlášena za kulturní
památku, nicméně prostor naleziště byl zdevastován panelovou výstavbou.

V nejbližším okolí plánované novostavby skladu se nachází několik kulturních nemovitých
památek, do přehledu v tab. 10 byly vybrány jen ty nejbližší nemovité kulturní památky.
V rámci širšího okolí se pak zejména ve městě Přerov vyskytuje celá řada památek.

Žádná z uvedených památek by neměla být plánovaným záměrem ovlivněna.
Tab. 10: Vybrané významné nemovité kulturní památky v okolí záměru „Přerov – novostavba
skladu“
název památky

rejstříkové
číslo

přijímací budova
železniční stanice

11170/9-28

socha Elektry

26356/8-546

činžovní dům SME

50854/9-85

kaple P. Marie

45709/8-557

Umístění

vzdálenost od záměru

Přerov I-Město, Husova 1,
parc.č. 908
Přerov I-Město, Husova,
parc.č. 6868/17
Přerov I-Město, Husova 10,
parc.č. 902
Přerov III-Lověšice, parc.č.
514

cca 700 m severně
cca 1 km severně
ca 800 m severně
ca 1 km jižně

http://monumnet.npu.cz/monumnet.php

C.2.3. Území se zvýšenou citlivostí, resp. zranitelností
V prostoru zájmové lokality se nenachází území se zvýšenou citlivostí, respektive zranitelností
s ohledem na stanovištní poměry. V bližším okolí záměru novostavby skladu se nenacházejí
území s výskytem sesuvů, sutě, nestabilizované náplavy a písky. Svahy se sklonem 6 – 12 %
se nalézají pouze v oblasti Čekyňského kopce a severovýchodně od Moštěnic. Rovněž
nepředpokládáme výskyt starých důlních děl. Podle mapy seizmického rajónování spadá
zájmové území do oblastí s očekávanou maximální hodnotou intenzity zemětřesení 6°MSK-64
(Mercalliho klasifikační stupnice upravená pro technickou praxi).
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Územím protéká řeka Bečva, pro kterou bylo rozhodnutím Okresního národního výboru
v Přerově z 22. 6. 1989 vyhlášeno záplavové území. Lokalita záměru se nachází v tomto
záplavovém území.

Území se nachází v oblasti s nízkým radonovým rizikem.
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich významnosti a
velikosti
D.1.1. Vlivy na flóru a faunu
Flóra
Realizace záměru nevyvolá zásah do lesních ekosystémů. Výstavbou záměru budou dotčeny
dřeviny rostoucí mimo les a to 3 stromy v místě napojení provizorní příjezdové komunikace na
ulici Kojetínská a v jejím dalším vedení v jižní části areálu, kde bude třeba vykácet
cca 12 dřevin liniového porostu (převážně jeřáb obecný) a cca 9 keřů východně od
akumulační nádrže na jižním okraji areálu.
Kácení dřevin by mělo být provedeno mimo vegetační období a období hnízdění ptáků, tj.
mimo měsíce duben až říjen. Pokud některé z kácených dřevin dosáhnou parametrů daných
vyhláškou č. 395/1992 Sb., je třeba předem zažádat příslušný orgán ochrany přírody
(Magistrát města Přerova) o povolení ke kácení dřevin. Příslušný orgán ochrany přírody poté
může stanovit provedení náhradních výsadeb ke kompenzaci ekologické újmy.
Vzhledem k tomu, že se z převažující části jedná v lokalitě plánovaného záměru o ornou půdu,
můžeme považovat vliv na flóru za málo významný.
Fauna
Podle dostupných informací nebyl na zájmové lokalitě zjištěn výskyt zvláště chráněných
živočichů dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a vyhlášky č. 365/1992 Sb.

Provoz skladového centra nepředstavuje významné riziko pro volně žijící živočichy.

Vzhledem k aktuálnímu stavu fauny v lokalitě a vzhledem k lokalizaci objektu na okraji
intravilánu Přerova, nepředstavuje výstavba a provoz skladového centra významné riziko pro
volně žijící živočichy. Negativní vliv na zoocenózu lze označit za akceptovatelný.
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Ekosystémy
Realizace stavebního záměru nebude znamenat negativní ovlivnění ekosystémů, ke kterému
dojde zejména díky odstranění bylinných a keřových porostů. Vzhledem k tomu, že se zde
jedná především o soubor náletových dřevin a plevelných bylin a nejedná se o floristicky a
faunisticky cennou lokalitu, nebude zásah do ekosystémů nijak zásadní. Zároveň prvky ÚSES
se nacházejí v dostatečné vzdálenosti, tudíž nebudou realizací stavebního záměru negativně
ovlivněny. Ostrůvkovitá plocha dřevin, sloužící jako útočiště živočichů v agrární krajině a jako
migrační prvek, zůstane zachována.

Stejně tak lze ve shodě s příslušným orgánem ochrany přírody konstatovat (viz příloha 7), že
vliv hodnoceného záměru na území soustavy NATURA 2000 nebude významný.

D.1.2. Vliv na významné krajinné prvky
Nejbližším VKP v okolí posuzovaného záměru je VKP vodní tok Svodnice, protékající
cca 600 m jižně od plánovaného areálu. Tento však nebude záměrem nijak dptčen, stejně tak
ani ostatní VKP (lesy, rybníky, apod.), neboť se nacházejí v dostatečné vzdálenosti od lokality
záměru. V sousedství jižně od záměru (cca 50 m) se nachází drobná vodní plocha na
pozemku, který je dle katastru nemovitostí veden jako orná půda, tato vodní plocha rovněž
nebude záměrem dotčena.
Stavbou dojde pouze k dotčení cca 15 kusů dřevin rostoucích mimo les.

Lze tedy konstatovat, že realizace záměru nebude mít žádný vliv na významné krajinné prvky.

D.1.3. Vlivy stavby na estetickou hodnotu krajiny
Skladové centrum bude po stránce architektonické zcela odpovídat obvyklému standardu
obdobných objektů. Vzhledem k tomu, že stavební záměr bude situován do stávající zástavby
obdobných objektů a svou výškou nebude výrazně vyčnívat (výška cca 13 m), nepovažujeme
negativní estetický vliv stavebního záměru na krajinu za nijak zásadní.

D.1.4. Vlivy na ovzduší
Vliv stavby na ovzduší v období výstavby lze omezit na emise tuhých částic do ovzduší při
manipulaci se sypkými hmotami a na emise ze stavebních strojů a nákladních automobilů.
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Dopad vlastní stavební činnosti (včetně zemních prací) bude co nejvíce minimalizován
zvolenou technologií zakládání a provádění stavby.

Vlivy vyvolané stavební dopravou a mechanizací nebyly pro potřeby oznámení matematicky
modelovány. Vzhledem k předpokládanému rozsahu stavebních prací a umístění stavby lze
však tvrdit, že vliv ze stavební činnosti za dodržení opatření uvedených v kapitole D.4. nebude
mít významný negativní vliv na ovzduší v širším okolí zájmové lokality.

V rámci realizace záměru nebude instalován žádný nový střední, velký či zvláště velký zdroj
znečištění ovzduší. Rovněž nepředpokládáme žádné zásadní změny v imisní situaci podél
přístupových cest na místo staveniště.
Vytápěna bude pouze administrativní přístavba hal, a to dvěma kotli, každý o výkonu max. 40
kW, spalujících propan. Dalším zdrojem znečistění ovzduší budou pojezdy jak nákladních
vozidel, tak osobních vozidel zaměstnanců a návštěvníků skladového centra. Konkrétní údaje
jsou uvedeny v příloze 5.
Z důvodu možného negativního ovlivnění ovzduší byla zpracována rozptylová studie
(Peterková 2011), která hodnotí negativní vlivy vyvolané realizací stavebního záměru.
Rozptylová studie zahrnuje vliv bodových zdrojů znečištění ovzduší (vytápění administrativní
budovy) a osobní dopravy a pojezdů z nákladní a železniční dopravy. Je zpracována pro rok
2013 (I.etapa) a pro rok 2020 (II.etapa – vybudování dálničního obchvatu města Přervoa –
dálnice D1), a zahrnuje nejhorší možný stav způsobený realizací stavebního záměru.
Konkrétní údaje jsou uvedeny v kapitole B.3.1. Emise a v příloze 5.

Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že po realizaci stavebního záměru nebudou v místě
nejbližší obytné zástavby v lokalitě překračovány imisní limity většiny sledovaných škodlivin.
Problematickou škodlivinou by mohly být za nepříznivých rozptylových podmínek průměrné
denní koncentrace PM10, kde se odhad imisního pozadí pohybuje okolo 55 µg.m-3, což je za
hranicí imisního limitu. Příspěvek k průměrné denní koncentraci PM10 bude však velmi nízký
(max. 0,059 µg.m-3 v místě nejbližší obytné zástavby). Na hranici imisního limitu se dle
výsledků stanice AIM v Přerově pohybuje i roční průměrná koncentrace částic PM2,5.
Příspěvek vyvolaný provozem stavebního záměru bude v místě nejbližší obytné zástavby cca
0,011 µg.m-3, což představuje 0,04 % imisního limitu. Dále bude velmi pravděpodobně
překročen imisní limit pro roční průměrnou koncentraci benzo(a)pyrenu, která je v Přerově dle
výsledků měřících stanic překračována již v současnosti a pohybuje se okolo 2 ng.m-3.
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Z výsledků

výpočtu

je

však

zřejmé,

že

příspěvek

k průměrné

roční

koncentraci

benzo(a)pyrenu bude minimální (bude se pohybovat v řádu desetitisícin procenta).

U ostatních charakteristik budou imisní limity splněny.

Z výše uvedených výsledků je patrné, že imisní příspěvek uvažovaného stavebního záměru ke
stávající pozaďové koncentraci jednotlivých škodlivin ve městě Přerově bude velice nízký
(max. 0,1 % imisního limitu i imisního pozadí), což se na pozaďové imisní koncentraci
prakticky neprojeví.

Z výsledků rovněž vyplývá, že v etapě II. stavebního záměru dojde k odklonění dopravy z ulice
Kojetínské na nový dálniční obchvat a doprava nebude vedená přes centrum Přerova. Dojde
tak i k částečnému odklonění imisní zátěže mimo obytnou zástavbu v Přerově. Ve II. etapě se
však částečně navýší intenzita dopravy, což např. u referenčního bodu č. 1 vyrovná pozitivní
vliv napojení areálu na dálniční obchvat. Lze konstatovat, že lokalita určená k realizaci
stavebního záměru je vybraná velmi vhodně v blízkosti nádraží a železniční vlečky a
v blízkosti budoucího obchvatu města.

D.1.5. Vlivy na půdu
Pozemky určené ke stavbě se nacházejí na jižním okraji intravilánu města Přerova, v blízkosti
vlakového seřadiště. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č.: parc. č.: 5869/1, 5862/6,
5869/7, 5875/13, 5875/26, 5875/48, 5875/55, 5926/1, 5926/2, 5926/3, 5990/43, 5950/1,
5875/51, 5875/27, 5875/28, 5869/6, 5869/4, 5869/3, 5869/5, 5875/47 v k.ú. Přerov.

Dle Katastru nemovitostí se jedná především o pozemky zahrnující ornou půdu (viz tab. 2),
která je chráněna jako zemědělský půdní fond (ZPF). U těchto pozemků bude třeba jejich
trvalé vynětí ze zemědělského půdního fondu. Všechny uvedené pozemky spadají do třídy
BPEJ (bonitačně půdně ekologická jednotka) s kódem 35800, II.stupeň ochrany BPEJ, kde
jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů
nadprůměrnou produkční schopnost. V tomto případě jsou však již dotčené pozemky
vymezeny územním plánem jako plocha pro budoucí plochy terminálu kombinované dopravy a
logistického centra. Při správné skrývce orniční vrstvy není třeba očekávat významné
negativní ovlivnění ploch ZPF.

48
Ecological Consulting a.s.
www.ecological.cz

„Přerov – novostavba skladu“
Oznámení dle přílohy 3 zákona č. 100/2001 Sb.

Realizace záměru si nevyžádá dočasné či trvalé vynětí půd ze PUPFL (pozemky určené k
plnění funkcí lesa).

Ovlivnění půdy vlivem výstavby skladového centra bude při dodržení opatření uvedených
v kapitole D.4 málo významné.

D.1.6. Vlivy na nerostné zdroje a geologické prostředí
Jak již bylo uvedeno v předcházejících kapitolách, v bezprostřední blízkosti zájmové lokality se
nenachází žádné významné ložisko nerostných surovin, stanovený dobývacím prostor,
chráněné ložiskové území či území bilancovaných výhradních a nevýhradních ložisek dle
zákona č. 44/1988 Sb. (horní zákon, v platném znění).

Realizace záměru nebude tedy dle nám známých skutečností mít žádný negativní vliv na
horninové prostředí a využívání horninových a nerostných zdrojů v širším okolí zájmové
lokality.

D.1.7. Vlivy na vodní toky, vodní plochy a vodní zdroje
V bezprostřední blízkosti stavebního záměru se nevyskytují žádné vodní plochy, vodní toky
ani zde není situováno pásmo hygienické ochrany podzemních vod. Lze tedy konstatovat, že
uvažovaný stavební záměr nebude mít významný vliv na vodní toky, plochy či zdroje. Odpadní
vody budou odvedeny do systému veřejné kanalizace. Dešťové vody budou odváděny
systémem dvou akumulačních a vsakovacích objektů. Podzemní vody v okolí nebudou
provozem záměru významně ohroženy.
Záměr se nachází v CHOPAV Kvartér řeky Moravy. Možnost ovlivnění podzemních vod
souvisí především s úniky znečišťujících látek při haváriích. Při dodržování bezpečnosti práce
a doporučení uvedených v kapitole D.IV bude toto riziko minimalizováno.

V souvislosti s umístěním záměru v záplavovém území řeky Bečvy byla navržena odpovídající
úroveň podlah objektu. Je třeba zažádat příslušný vodoprávní úřad o souhlas ke stavbám
v záplavovém území (dle §17 zákona č. 254/2001 Sb.).
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D.1.8. Vlivy stavby na veřejné zdraví
Z hlediska potencionálního ovlivnění obyvatelstva přicházejí teoreticky v úvahu faktory
fyzikální (hluk, vibrace), chemické (znečišťování ovzduší, vody a půdy) a psychosociální
(rušení pohody aj.). Jako nejvýznamnější možné vlivy spojené s výstavbou a provozem
skladového centra byly v rámci přípravných prací vytipovány vlivy spojené s hlukovým
zatížením lokality a znečišťováním ovzduší.

Nárůst hluku v etapě výstavby bude plně reverzibilní a bude omezen pouze na krátké období
výstavby, kdy není třeba předpokládat, že bude mít realizace stavebního záměru významný
negativní dopad na obyvatele v nejbližších obytných domech.

V období provozu záměru dojde pouze k mírnému navýšení hladiny hluku na ulici Kojetínská
(o 0,2 dB). Ve druhé etapě, kdy dojde k napojení areálu na dálnici D1, nebude nákladní
doprava již hlukovou situaci na ulici Kojetínská ovlivňovat. Hluk z ostatních zdrojů bude
setrvalý a nebude nadlimitně ovlivňovat žádný z okolních obytných objektů. Hygienický limit
z provozu areálu nebude ve výhledovém stavu překročen v žádném venkovním chráněném
prostoru staveb a není tedy třeba očekávat ovlivnění zdraví obyvatelstva.

Znečišťování ovzduší v etapě výstavby bude časově omezené a plně reverzibilní a pokud
budou přijata preventivní opatření uvedena v kapitole D.4., nebude etapa výstavby skladového
areálu znamenat významný vliv na zdraví obyvatel.

Z rozptylové studie (příloha 5) vyplývá, že imisní příspěvek uvažovaného stavebního záměru
ke stávající pozaďové koncentraci jednotlivých škodlivin ve městě Přerově bude velice nízký
(max. 0,1 % imisního limitu i imisního pozadí), což se na pozaďové imisní koncentraci
prakticky neprojeví. Problematickou škodlivinou jsou na území města Přerova za nepříznivýh
rozptylových podmínek průměrné denní koncentrace PM10, kde se odhad imisního pozadí
pohybuje okolo 55 µg.m-3, což je za hranicí imisního limitu. Příspěvek k průměrné denní
koncentraci PM10 bude však velmi nízký. Na hranici imisního limitu se dle výsledků stanice
AIM v Přerově pohybuje i roční průměrná koncentrace částic PM2,5. Příspěvek vyvolaný
provozem stavebního záměru bude v místě nejbližší obytné zástavby představovat 0,04 %
imisního limitu. Dále bude velmi pravděpodobně překročen imisní limit pro roční průměrnou
koncentraci benzo(a)pyrenu, která je v Přerově dle výsledků měřících stanic překračována již
v současnosti a pohybuje se okolo 2 ng.m-3. Z výsledků výpočtu je však zřejmé, že příspěvek
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k průměrné roční koncentraci benzo(a)pyrenu bude minimální (bude se pohybovat v řádu
desetitisícin procenta). Po realizaci připojení na nový dálniční obchvat (etapa II.), bude navíc
doprava odkloněna od centra města Přerova, dojde tak k částečnému snížení imisní zátěže
obyvatelstva.

Za podmínky dodržení všech stávajících legislativních norem a doporučení, která jsou
uvedena v předloženém oznámení, není dán předpoklad závažného ovlivnění zdravotního
stavu obyvatelstva v důsledku realizace stavebního záměru.

Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby
Přesný počet obyvatel či plochu zasaženého území ovlivněných účinky stavby nelze stanovit.
Nejbližší obytná zástavba se nachází na Kojetínské ulici cca 450 m severozápadně a na ulici
Mírová cca 350 m jižně od záměru. Jedná se o několik málo rodinných domků. Můžeme
hovořit max. o dvou desítkách obyvatel. Žádný z předepsaných limitů (z hlediska hluku a
ochrany ovzduší) zde nebude v souvislosti s realizací záměru překročen. Vlivy na obyvatele
byly vyhodnoceny jako málo významné a omezené především na období stavebních prací.
Ovlivnění faktorů psychické pohody
Faktory psychické pohody by mohly být ovlivněny zejména v době výstavby. Rušivým
faktorem by mohla být jednak doprava stavebních materiálů na stavbu a pak vlastní stavební
práce. Tyto vlivy (které jsou dočasné) však budou minimalizovány na nejnižší možnou míru
dodržováním opatření, která jsou uvedena souhrnně v kapitole D.4. Rovněž prašnost, jejíž
limity jsou na území Přerova již současnosti překračovány, by mohla představovat snížení
faktoru pohody. Zvýšená prašnost se může projevovat zejména v období provádění
výkopových prací za dlouhodobě suchého a větrného období. Tento vliv je rovněž dočasný
(omezen na období výstavby), přičemž při provozu již skladové centrum významným zdrojem
prašnosti nebude.

V etapě provozu skladového centra dojde k částečnému zhoršení imisní a hlukové situace,
která však nebude mít významný vliv na zhoršení psychické pohody obyvatel.
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D.1.9. Vlivy na nemovité kulturní památky, archeologické památky a naleziště
Jak je již uvedeno v kapitole C.2.2. Nemovité kulturní památky, archeologická a
paleontologická naleziště, nebude žádná z nemovitých kulturních památek plánovanou
výstavbou skladového areálu dotčena.

Vzhledem k možnosti archeologických nálezů je nutné zajistit archeologický dozor.

D.1.10. Ostatní vlivy
Samotná stavba a provoz sebou neponesou riziko biologických vlivů na okolní společenstva.
Zejména v období výstavby existuje riziko zavlečení nepůvodních druhů rostlin do lokality –
zejména jde o křídlatku japonskou (Reynoutria japonica) a její křížence. Jiné ekologické vlivy
(např. ionizující nebo elektromagnetické záření) nebyly v rámci zpracovávání oznámení
prokázány.

D.1.11. Vliv produkce odpadů
Odpady budou vznikat v rámci výstavby i v rámci provozu areálu. Původce odpadů bude,
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění, nakládat s odpady podle jejich
skutečných vlastností. Bude je shromažďovat a třídit podle druhu a kategorií a zabezpečí je
před nežádoucím únikem do životního prostředí. Odstranění všech odpadů bude zajištěno
subdodavatelsky oprávněnou společností vlastnící příslušná oprávnění při nakládání
s odpady.

Bude-li s odpady v lokalitě v průběhu výstavby a provozu nakládáno v souladu s platnou
legislativou na úseku odpadového hospodářství, nepředpokládáme žádné negativné ovlivnění
životního prostředí v důsledku produkce odpadů z provozu a výstavby areálu.

Vliv produkce odpadů v období výstavby nebude z hlediska životního prostředí významný,
zároveň produkce odpadů v období provozu by neměla výrazně zatěžovat životní prostředí.
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D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Přesný počet obyvatel či plochu zasaženého území ovlivněných účinky stavby nelze stanovit.
Nejbližší obytná zástavba se nachází na Kojetínské ulici cca 450 m severozápadně a na ulici
Mírová cca 350 m jižně od záměru. Jedná se o několik málo rodinných domků. Můžeme
hovořit max. o dvou desítkách obyvatel. Žádný z předepsaných limitů (z hlediska hluku a
ochrany ovzduší) zde nebude v souvislosti s realizací záměru překročen. Vlivy na obyvatele
byly vyhodnoceny jako málo významné a omezené především na období stavebních prací.

D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahující
státní hranice
Nejsou předpokládány žádné nepříznivé vlivy přesahující hranice ČR.

D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů
Investor dodrží veškerá nařízení, opatření a navazující rozhodnutí dle platných legislativních
předpisů – viz jednotlivé kapitoly oznámení a tab. 1.

Dále bude nutné dodržovat opatření podle následující specifikace:
Opatření ve fázi přípravy:


Bude zpracován harmonogram výstavby tak, aby v maximální možné míře eliminoval
nepříznivé dopady na veřejné zdraví obyvatelstva a jednotlivé složky životního prostředí.



Bude vypracován systém nakládání s odpady vznikajícími v průběhu stavby, který bude
zaměřen na jejich třídění, oddělené shromažďování a následné využití či odstranění.



Pokud bude při výstavbě zacházeno s látkami závadnými vodám ve větším rozsahu, nebo
když bude zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo
podzemní vody, je třeba pro období výstavby zpracovat plán opatření pro případ havárie.



Po dohodě s vodoprávním úřadem (dle §71, odst.4 zákona č. 254/2001 Sb.) zpracovat
povodňový plán
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Opatření ve fázi realizace:


Během stavby budou dodržovány podmínky na ochranu životního prostředí a jeho
jednotlivých složek, bezpečnosti práce, požárního zabezpečení a ochrany zdraví a
zdravých životních podmínek při výstavbě, dle platných právních předpisů, směrnic a
platných technických norem.



Dodavatel stavby bude zodpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím
využívaných přístupových cest ke staveništi po celou dobu probíhajících stavebních prací.



Na zařízení staveniště budou minimalizovány zásoby sypkých stavebních materiálů a
ostatních potenciálních zdrojů prašnosti; vlastní zemní práce budou prováděny po etapách
vždy v rozsahu nezbytně nutném.



Areál staveniště a příjezdové komunikace je třeba pravidelně zkrápět, aby bylo zamezeno
zvýšené prašnosti. Příjezdové komunikace je nutné pravidelně uklízet.



Vozidla přepravující sypké materiály musí být zaplachtována.



Vozidla přepravující stavební materiál je nutné pravidelně čistit, aby nedocházelo ke
znečišťování veřejných komunikací. Případné znečištění veřejných komunikací musí být
ihned odstraněno.



Místa nakládky materiálu na přepravní vozidla by měla být buď zpevněná nebo budou
pravidelně zkrápěna a uklízena tak, aby nedocházelo vlivem pojezdů k víření prachových
částic.



Případné mezideponie výkopových zemin budou udržovány v bezplevelném stavu. Ty,
které nebudou bezprostředně využity do 6-ti týdnů od vlastní skrývky, budou osety
travinami.



Kácení dřevin doporučujeme provést mimo měsíce duben – říjen.



Možnému znečištění půd je třeba předejít uložením látek škodlivých půdám a vodám
v k tomuto účelu vyhrazených prostorách. Tato podmínka se vztahuje především
k otázkám spojeným s nakládáním s odpady, pohonnými hmotami, apod.



Plnění palivy v areálu stavby provádět pouze v nezbytných případech, kdy by plnění mimo
areál bylo organizačně neschůdné nebo technicky nerealizovatelné.



Na staveništi nebude prováděna údržba mechanismů.



V případě archeologického nálezu je třeba oznámit tuto skutečnost příslušnému
Památkového ústavu a zajistit záchranný archeologický výzkum.



Z důvodu prevence ruderalizace území budou v rámci konečných terénních úprav
rekultivovány všechny plochy zasažené stavebními pracemi.
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Opatření ve fázi provozu:


Bude monitorován nástup neoindigenofytů, v případě jejich zjištění bude přistoupeno
k jejich likvidaci.

D.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech, a neurčitostí, které se
vyskytly při specifikaci vlivů
Odchylky od provedeného hodnocení jednotlivých vlivů mohou vzniknout v průběhu
zpracování dalšího stupně projektové dokumentace v důsledku změny vstupních dat.

Určité nedostatky sebou vždy nese modelové zpracování (hluková studie, rozptylová studie).
Tyto nedostatky jsou dány přesností vstupních údajů, zatížením výpočtů chybou spojenou
s vlastní výpočtovou metodou, atd. Odchylky od provedeného hodnocení jednotlivých vlivů
mohou

také

následně

vzniknout

v průběhu

zpracování

dalšího

stupně

projektové

dokumentace v důsledku precizace vstupních dat.

V případě interpretace informací z mapových podkladů, které byly převážně středních měřítek,
dochází vždy k určitému zobecnění a jisté míře nepřesnosti ve vztahu k dané lokalitě. Pokud
to však bylo v našich možnostech, snažili jsme se o uvedení informací vztahujících se
konkrétně k námi posuzované lokalitě.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Investor nepředkládá variantní řešení záměru.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Při realizaci záměru je třeba respektovat další omezení, daná existujícími limity ochrany
území, tak jak jsou výše popsány. Žádné další doplňující údaje nejsou známy. Mapová, resp.
jiná dokumentace je součástí příloh tohoto oznámení, resp. byla uvedena přímo ve výše
uvedeném textu.
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G. VŠEOBECNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Důvodem pro vypracování Oznámení je skutečnost, že záměr „Přerov – novostavba skladu“
svojí dikcí splňuje kritérium stanovené v zákoně o posuzování vlivů na životní prostředí,
příloze I., kategorii II, bodu 10.6 „Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních
středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s
kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu“.
Dle této přílohy tak záměr podléhá zjišťovacímu řízení. Příslušným orgánem státní správy je
v tomto konkrétním případě Krajský úřad Olomouckého kraje.

Hodnocený záměr zahrnuje jen jednu variantu technického a technologického řešení. Jiná
varianta technického a technologického řešení záměru než předkládaná varianta v oznámení
není investorem uvažována.

Záměr „Přerov – novostavba skladu“ zahrnuje výstavbu šestilodního skladového objektu
o celkových rozměrech cca 156 x 144 m s příhradovými nosnými prvky. K halám bude z jižní
části přidružena administrativní budova o rozměrech cca 15 x 30 m. Součástí řešení bude
návrh kapacitně dostačujících ploch dopravní infrastruktury, včetně statické dopravy
nákladních i osobních vozidel.
Do objektu skladové haly bude severním napojením zaústěna vlečka, která bude v hale
dvoukolejná, neelektrifikovaná, se zapuštěným kolejovým ložem.
V halách budou umístěny linky na příčné a podélné dělení plechů za studena a za tepla. Bude
probíhat návoz železných svitků po železnici a rozvoz nařezaných plechů odběratelům
převážně kamionovou dopravou.
Areál bude napojen provizorní komunikací o délce cca 600 m na silnici II/438 (ulice
Kojetínská), která bude po vybudování dálničního přivaděče na dálnici D1 a napojení areálu
společnosti NYPRO na dálniční síť zrušena.

Většina pozemků – a to pozemky parc. č. 5869/1, 5875/26, 5875/48, 5875/55, 5926/1
a 5926/2 náleží dle Katastru nemovitostí do zemědělského půdního fondu (ZPF) a bude tedy
třeba jejich trvalé odnětí ze ZPF. Uvedené pozemky spadají do třídy BPEJ (bonitačně půdně
ekologická jednotka) s kódem 35800, II. třída ochrany BPEJ. V tomto případě jsou však již
dotčené pozemky vymezeny územním plánem jako plocha pro budoucí plochy terminálu
kombinované dopravy a logistického centra. Není třeba očekávat významný negativní vliv na
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ZPF. Realizace záměru si nevyžádá dočasné či trvalé vynětí půd ze PUPFL (pozemky určené
k plnění funkcí lesa).

Areál bude zásobován elektrickou energií z vlastní trafostanice, k zásobování užitkovou vodou
bude na pozemku zbudována kopaná studna, splašková voda bude odváděna připojením na
městskou kanalizaci. Dešťová voda ze střech bude odváděna do dvou akumulačních a
vsakovacích objektů v severozápadním a jihozápadním rohu plánovaného areálu, z nichž
bude vsakovat přetlakem přes spouštěné studny do štěrkovito-písčité vrstvy. Dešťové vody
z komunikací budou zasakovat přímo do vod podzemních přes zasakovací rigoly uložené
podél těchto komunikací. Dešťové vody z odstavné plochy kamionů budou před zaústěním do
dešťové stokové sítě a do akumulačního a vsakovacího rybníka předčištěny v odlučovači
lehkých kapalin. Administrativní přístavba bude vytápěna ze zásobníku na kapalný propan.

Posuzovaný záměr bude klást zvýšené nároky na dopravní infrastrukturu jak v období
výstavby, tak v období provozu. Nárůst dopravy na přilehlých komunikacích, který bude
způsoben dovozem materiálu pro výstavbu a odvozem odpadů ze stavby, bude časově
omezen pouze na dobu výstavby. V rámci provozu areálu bude probíhat návoz materiálu
především po železnici a odvoz kamionovou dopravou. Bude rovněž mírně navýšena osobní
doprava související s návozem zaměstnanců.

V rámci realizace záměru nebude instalován žádný nový střední, velký, zvláště velký zdroj
znečišťování ovzduší. Po dobu výstavby může být plocha staveniště stacionárním (plošným)
zdrojem znečišťování ovzduší. V kapitole D.4. jsou uvedena opatření na eliminaci vlivů stavby
na ovzduší.

Z rozptylové studie (Ecological Consulting a.s., 2011, příloha 5) vyplývá, že imisní příspěvek
uvažovaného stavebního záměru ke stávající pozaďové koncentraci jednotlivých škodlivin ve
městě Přerově bude velice nízký (max. 0,1 % imisního limitu i imisního pozadí), což se na
pozaďové imisní koncentraci prakticky neprojeví.

Výstavbou skladové haly dojde k mírnému navýšení hlučnosti na ulici Kojetínská. Toto
navýšení bude trvat do výstavby dálnice D1 kolem Přerova, kdy by se měla doprava přesunout
na tuto dálnici. Hluk z ostatních zdrojů bude setrvalý a nebude nadlimitně ovlivňovat žádný
z okolních obytných objektů. Jedná se o průmyslovou lokalitu a většina obytných objektů je
situována poměrně daleko od plánované skladové haly. Noční provoz v areálu neprobíhá a
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jediným zdrojem hluku v noční době je příjezd/odjezd zaměstnanců, který však bude výrazně
podlimitní. Hygienický limit z provozu areálu nebude ve výhledovém stavu překročen
v žádném venkovním chráněném prostoru staveb.

Při dodržení navržených opatření tak nebude znamenat realizace stavebního záměru
významný zásah do životního prostředí a zdraví obyvatel.

Odpady budou vznikat při výstavbě i provozu záměru. Odpady, které vzniknou v průběhu
stavebních prací, budou odváženy a likvidovány mimo staveniště. Tato činnost bude zajištěna
dodavatelem stavebních prací, popř. odbornou firmou. Bude-li s odpady v areálu nakládáno
v souladu s platnou legislativou na úseku odpadového hospodářství, nepředpokládáme žádné
negativní ovlivnění životního prostředí v důsledku produkce odpadů z výstavby skladového
objektu.

Z hlediska zájmů hájených ochranou přírody a krajiny můžeme konstatovat, že lokalita se
nachází mimo velkoplošná i maloplošná zvláště chráněná území a současně i mimo území
soustavy NATURA 2000. Lokalita záměru leží v území chráněné oblasti přirozené akumulace
podzemních vod Kvartéru řeky Moravy. Možnost ovlivnění podzemních vod souvisí především
s úniky znečišťujících látek při haváriích. Při dodržování bezpečnosti práce a doporučení
uvedených v kapitole D.IV bude toto riziko minimalizováno.

Na základě provedených průzkumů nebyl v okolí zájmové lokality zjištěn výskyt zvláště
chráněných živočichů dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a vyhlášky
č. 365/1992 Sb. Lokalita rovněž nemá parametry pro využívání coby migračního koridoru či
biotopu zvláště chráněných druhů živočichů. Ostrůvkovitá lesní zeleň v jižní části areálu
zůstane zachována.

Realizace záměru dle nám známých skutečností nebude mít žádný negativní vliv na horninové
prostředí a využívání horninových a nerostných zdrojů v širším okolí zájmové lokality.

Vzhledem k lokalizaci záměru na okraji intravilánu města v průmyslové zóně a v návaznosti na
stávající zástavbu nepředpokládáme negativní vliv na krajinný ráz.
Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů vztahujících se
k posuzovanému záměru, současnému i výhledovému stavu jednotlivých složek
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životního prostředí a s přihlédnutím ke všem souvisejícím skutečnostem lze
konstatovat, že navrhovaný záměr svými parametry nepřekračuje povolené limity, a
proto jej LZE v navržené lokalitě DOPORUČIT k realizaci.
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H.PŘÍLOHY
Příloha 1

Mapa širších vztahů

Příloha 2

Celková situace stavby (pozn. není v měřítku)

Příloha 3

Charakteristický řez stavbou a umístění technologie (pozn. není v měřítku)

Příloha 4

Hluková studie

Příloha 5

Rozptylová studie

Příloha 6

Vyjádření stavebního úřadu města Přerova k záměru z hlediska územně
plánovací dokumentace

Příloha 7

Stanovisko orgánu ochrany přírody z hlediska území NATURA 2000

Příloha 8

Plná moc

Příloha 9

Osvědčení o odborné způsobilosti

Seznam vybraných podkladových materiálů:
Projektová dokumentace, studie, …


Územní plán města Přerova



Projektové materiály k dokumentaci pro územní řízení (Ing. Zdeněk Tomek – stavební
firma, duben 2011 )



Tylich J. (2011): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu staveniště novostavby
skladových hal společnosti NYPRO hutní prodej, a.s. v Přerově, Ing. Jaroslav Tylich, GTX,
Inženýrská geologie a její aplikace.



Tylich J. (2011): Posouzení hydrogeologických poměrů lokality určené pro vsakování
dešťových vod ze střech a parkovacích ploch u skladových hal společnosti NYPRO hutní
prodej, a.s. v Přerově, Ing. Jaroslav Tylich, GTX, Inženýrská geologie a její aplikace.

Zákony a jiné právní normy, metodické pokyny


Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (ve znění pozdějších změn a
doplňků).



Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v
platném znění.



Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (ve znění pozdějších změn a
doplňků).



Zákon č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění.
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Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.



Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.



Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (ve znění pozdějších změn a
doplňků).



Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.



Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech (ve znění pozdějších změn a doplňků).



Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v
platném znění.



Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých dalších zákonů (zákon o
obalech), v platném znění.



Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
(zákon o ochraně ovzduší), v platném znění.



Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně
některých dalších zákonů, v platném znění.



Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění.



Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací, v platném znění.



Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.



Vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany
zemědělského půdního fondu.



Vyhláška 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristiky bonitovaných půdně
ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci (změna 546/2002
Sb.)



Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
v platném znění.



Vyhláška

č.381/2001

Sb.,

kterou

se

stanoví

Katalog

odpadů,

Seznam

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu
odpadů (Katalog odpadů), v platném znění.


Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.



Vyhláška č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a
způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, v platném znění.



Vyhláška č. 229/2002 Sb., o oblastech povodí, v platném znění.
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Vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru
některých výrobků, v platném znění.



Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich
využívání na povrchu terénu, v platném znění.



Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném
znění.



Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší



Metodický pokyn MŽP OOLP/1067/96, ze dne 1. 10. 1996, k odnímání půdy ze
zemědělského půdního fondu.



Věstník EIA 1997 – 2011.

Mapové podklady


Česká republika - obecně zeměpisná mapa. 1:1000 000, Kartografie Praha, 1993.
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ÚVOD
Předkládané Oznámení bylo vypracováno v souladu se zákonem č.100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném
znění (dále jen zákon).

Důvodem pro vypracování Oznámení je skutečnost, že záměr „Přerov – novostavba skladu“
svojí dikcí splňuje kritérium stanovené v zákoně o posuzování vlivů na životní prostředí,
příloze I., kategorii II, bodu 10.6 „Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních
středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže
s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu“.

Dle této přílohy tak záměr podléhá zjišťovacímu řízení. Příslušným orgánem státní správy je
v tomto konkrétním případě Krajský úřad Olomouckého kraje.

Svým členěním odpovídá toto Oznámení příloze 3. zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí v platném znění. Rozsah zpracování jednotlivých kapitol je dán
významem, který pro tu kterou posuzovanou složku životního prostředí stavba má.

Hodnocený záměr zahrnuje jen jednu variantu technického a technologického řešení. Jiná
varianta technického a technologického řešení záměru než předkládaná varianta v oznámení
není investorem uvažována.

6
Ecological Consulting a.s.
www.ecological.cz

„Přerov – novostavba skladu“
Oznámení dle přílohy 3 zákona č. 100/2001 Sb.

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
Název :

NYPRO hutní prodej, a.s.

Sídlo :

Malé Svatoňovice 291
542 34 Trutnov

IČ:

25262068

DIČ:

CZ25262068

Osoba oprávněná jednat:

Ing. Jan Tomek
Ing. Tomáš Alexa
Ing. Zdeněk Tomek – stavební firma
Rejskova 17
772 00 Olomouc
IČO: 11566124
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.1. Základní údaje
B.1.1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1
„Přerov – novostavba skladu“.

Posuzovaný záměr splňuje kritérium stanovené v zákoně o posuzování vlivů na životní
prostředí, příloze I., kategorii II, bodu 10.6 „Skladové nebo obchodní komplexy včetně
nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo
garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu“.

B.1.2. Kapacita (rozsah) záměru
Připravovaný stavební záměr „Přerov – novostavba skladu“ zahrnuje výstavbu šestilodního
skladového objektu o celkových rozměrech cca 156 x 144 m s příhradovými nosnými prvky.
K halám bude z jižní části přidružena administrativní budova o rozměrech cca 15 x 30 m.
Součástí řešení bude návrh kapacitně dostačujících ploch dopravní infrastruktury, včetně
statické dopravy nákladních i osobních vozidel.

Do objektu skladové haly bude zaústěna vlečka, která bude v hale dvoukolejná,
neelektrifikovaná, se zapuštěným kolejovým ložem. Areál bude napojen do vlečky Precheza,
do ní nebude zasahováno.

Areál bude zásobován elektrickou energií z vlastní trafostanice, k zásobování užitkovou vodou
bude na pozemku zbudována kopaná studna, splašková voda bude odváděna připojením na
městskou kanalizaci. Dešťová voda ze střech bude odváděna do dvou akumulačních a
vsakovacích objektů v severozápadním a jihozápadním rohu plánovaného areálu, z nichž
bude vsakovat přetlakem přes spouštěné studny do štěrkovito-písčité vrstvy. Dešťové vody
z komunikací budou zasakovat přímo do vod podzemních přes zasakovací rigoly uložené
podél těchto komunikací. Dešťové vody z odstavné plochy kamionů budou před zaústěním do
dešťové stokové sítě a do akumulačního a vsakovacího objektu předčištěny v odlučovači
lehkých kapalin. Administrativní přístavba bude vytápěna ze zásobníku na kapalný propan.
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Areál bude napojen provizorní komunikací o délce cca 600 m na silnici II/438 (ulice
Kojetínská), která bude po vybudování dálničního přivaděče na dálnici D1 a napojení areálu
společnosti NYPRO na dálniční síť zrušena.
•

Celková plocha stavebních pozemků: 83 400 m2
(plocha bez provizorní příjezdové komunikace, která bude po vybudování přivaděče na
dálnici D1 odstraněna)

•

Zastavěná plocha šesti hal: 22 500 m2

•

Zastavěná plocha administrativní budovy: 450 m2

•

Plocha komunikací a zpevněných ploch: 15 300 m2
(bez rozlišení ploch parkovišť a komunikací)

•

Plocha zeleně: 45 150 m2

V souvislosti s realizací stavebního záměru bude vybudováno cca 30 – 35 parkovacích míst
pro osobní vozidla a odstavná plocha pro nákladní dopravu.

Rozsah posuzovaného záměru je patrný z přílohy č. 2 a 3.

B.1.3. Umístění záměru
Kraj:

Olomoucký

Obec:

Přerov

Katastrální území:

Přerov

Pozemky určené ke stavbě se nacházejí v jižní části města Přerova, na ploše s určením jako
návrhové plochy terminálu kombinované dopravy a logistického centra (dle územního plánu).
Stavba bude umístěna na pozemcích parc.č.:
5869/1, 5862/6, 5869/7, 5875/13, 5875/26, 5875/48, 5875/55, 5926/1, 5926/2, 5926/3.
Další pozemky dotčené stavbou: p.č. 5990/43, 5950/1, 5875/51, 5875/27, 5875/28, 5869/6,
5869/4, 5869/3, 5869/5, 5875/47 v k.ú. Přerov.
Umístění stavebního záměru je znázorněno na obr. 1 a 2. Podrobněji viz přílohy oznámení.
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Obr. 1: Širší vztahy záměru „Přerov – novostavba skladu“

Obr. 2: Umístění posuzovaného stavebního záměru

Zdroj: Ing. Zdeněk Tomek – stavební firma, 2011
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B.1.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Připravovaný stavební záměr „Přerov – novostavba skladu“ zahrnuje výstavbu skladového
objektu na jižním okraji intravilánu města Přerov. Skladový objekt bude jednopodlažní a bude
složen z šesti lodí na ploše cca 156 x 144 m.
K objektu bude přidružena administrativní budova.
Dopravně bude areál napojen na silnici II.třídy č. 436 provizorní příjezdovou komunikací
o délce cca 600 m, která bude odstraněna po vybudování dálničního přivaděče na dálnici D1
a napojení areálu společnosti NYPRO na dálniční síť.
Ve schváleném územním plánu je plocha staveniště skladu součástí plochy určené pro
průmyslovou výstavbu, která zde dosud zahájena nebyla a doposud nebyla ani vybavena
infrastrukturou.
V halách bude v I. etapě umístěna linka podélného dělení za tepla válcovaných plechů a ve
II. etapě (po vybudování dálničního přivaděče a dálnice D1) pak linky příčného a podélného
dělení za studena válcovaných plechů (situace rozmístění jednotlivých linek viz příloha č. 3).
Návoz vstupních svitků bude probíhat po železnici a rozvoz nadělených plechů odběratelům
převážně kamionovou dopravou.

Po výstavbě dálničního okruhu kolem Přerova a napojení areálu na dálniční přivaděč je
plánováno další rozšíření skladových ploch.

V současné době není známa kumulace s jinými stavebními záměry kromě plánované
výstavby terminálu kontejnerové dopravy (TKD) - investice města Přerova, která je však
plánována až v horizontu několika let. Projekční práce na záměru novostavby skladu jsou
prováděny v součinnosti s možností budoucí realizace TKD.
Posuzovaný záměr není v rozporu s územním plánem města Přerova (příloha 6). Možný
významný vliv stavby na území soustavy NATURA 2000 byl orgánem ochrany přírody
vyloučen (příloha 7).
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B.1.5.

Zdůvodnění

potřeby

záměru

a

jeho

umístění,

včetně

přehledu

zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro
jejich výběr, resp. odmítnutí
Záměr je navrhován na pozemcích z velké části v majetku investora v území, které bylo
územním plánem pro toto využití vymezeno. Svým charakterem záměr novostavby skladu
zapadá do okolní zástavby tvořené převážně průmyslovými objekty. Rovněž dopravní
napojení je vyhovující v blízkosti plánované dálnice D1, na níž bude areál přímo napojen
dálničním přivaděčem a zároveň s možností využití železniční dopravy napojením na
železniční vlečku firmy Precheza.
Realizace stavebního záměru přinese zároveň mírné rozšíření pracovních nabídek, zejména
pro skladníky, řidiče, administrativní pracovníky a vedoucí funkce.
Dle vyjádření stavebního úřadu Přerov je investiční záměr není v rozporu s platnou územně
plánovací dokumentací města Přerov (viz příloha 6).
Stavební záměr je navržen pouze v jedné variantě, která sestává ze dvou etap v závislosti na
plánované realizaci dálnice D1.

B.1.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Připravovaný stavební záměr „Přerov – novostavba skladu“ zahrnuje výstavbu skladového
objektu na jižním okraji inntravilánu města Přerov. Skladové centrum bude představovat
šestilodní skladovací hala s technologií na příčné a podélné dělení plechů, administrativní
budova, odstavná plocha pro projíždějící nákladní dopravu a parkoviště pro osobní dopravu a
provizorní silniční napojení na komunikaci II/438.
1. Architektonické řešení
Objekty skladového centra budou halového typu. Je uvažována šestilodní ocelová konstrukce
s příhradovými nosnými prvky (sloupy a vazníky).
Obvodový plášť tvořený sendvičovými PUR panely bude doplněný ve spodní části
železobetonovým soklovým panelem (z důvodu mechanické odolnosti). Střecha sedlová bude
se sklonem 10 %, střešní plášť pak zateplený (pro zamezení kondenzace), ze sendvičových
PUR panelů. Prosvětlení bude formou pevných hřebenových střešních světlíků. Objekt
nebude vytápěn.
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Založení objektu se předpokládá hlubinné na pilotách. Podlahová deska bude provedena jako
železobetonová, strojně hlazená, armovaná při horním a spodním okraji sítí a rozptýlenou
výztuží o předpokládané tloušťce cca 300 mm, pod technologií bude tloušťka stanovena s
ohledem na zatížení. Vzhledem k tomu, že je staveniště skladu součástí záplavového území
řeky Bečvy je navržena úroveň podlah na kótě 0,000 = 208,200 m n.m. (Vypočtená úroveň
povodně po realizaci navrhované stavby je vypočtena na kótě Q100 = 208,018 m n.m.)
Předpoklad objektové skladby záměru je následující:
Stavební objekty:
•

SO 00 – Příprava staveniště/území

•

SO 01.1. ~ SO 01.6. - Hala
PS 01.1. – Linka na příčné dělení teplých plechů
PS 01.2. – Linka na podélné dělení studených plechů
PS 01.3. – Linka na příčné dělení studených plechů

•

SO 02 - Administrativní budova

•

SO 03. - Komunikace a zpevněné plochy
PS 03 – Vážení kamionů + příslušenství

•

SO 04 – Provizorní komunikace

•

SO 05.1. - Vlečka (areálová trasa)

•

SO 05.2. - Napojení na vlečku Precheza

•

SO 06 – Likvidace dešťových vod/dešťová kanalizace

•

SO 07 – Likvidace splaškových vod

•

SO 08 – Zdroj užitkové vody

•

SO 09 - Transformovna
PS 09 – Vybavení trafostanice

•

SO 10 – Přípojka NN, venkovní rozvody elektro a slaboproudu

•

SO 11 – Zásobování plynem
PS 11.1 – Zásobníky plynu – stavební část
PS 11.2 – Plynovodní přípojka
PS 11.3 – Zásobování plynem – technologická část

•

SO 13 – Sadovnické a terénní úpravy

•

SO 14 – Oplocení a reklamní plochy
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Areál bude zásobován elektrickou energií z vlastní trafostanice, k zásobování užitkovou vodou
bude na pozemku zbudována kopaná studna, splašková voda bude odváděna připojením na
městskou kanalizaci. Dešťová voda ze střech bude odváděna do dvou akumulačních a
vsakovacích objektů v severozápadním a jihozápadním rohu plánovaného areálu, z nichž
bude vsakovat přetlakem přes spouštěné studny do štěrkovito-písčité vrstvy. Dešťové vody
z komunikací budou zasakovat přímo do vod podzemních přes zasakovací rigoly uložené
podél těchto komunikací. Dešťové vody z odstavné plochy kamionů budou před zaústěním do
dešťové stokové sítě a do akumulačního a vsakovacího rybníka předčištěny v odlučovači
lehkých kapalin. Administrativní přístavba bude vytápěna ze zásobníku na kapalný propan.
2. Zásobování plynem, teplo
Vytápět se bude pouze administrativní objekt, skladové haly budou nevytápěny. K vytápění
administrativní budovy bude využito dvou závěsných kotlů (každý o výkonu max. 40 kW),
spalujících propan. V budoucnu se počítá s přivedením přípojky na zemní plyn do areálu,
současné řešení vytápění je tak pouze dočasné (vnitřní rozvody i spotřebiče však budou
využity).

3. Zásobování vodou
Potřeba vody bude zabezpečena vrtem v areálu, dle kvality vody bude využívána jako pitná, či
jen jako užitková. V tom případě bude pitná voda pro zaměstnance dovážena balená.
4. Kanalizace
Splašková voda bude odváděna tlakově, připojením na městskou kanalizaci. Dešťová voda ze
střech bude odváděna do dvou akumulačních a vsakovacích objektů v severozápadním a
jihozápadním rohu plánovaného areálu, z nichž bude vsakovat přetlakem přes spouštěné
studny do štěrkovito-písčité vrstvy. Dešťové vody z komunikací budou zasakovat přímo do vod
podzemních přes zasakovací rigoly uložené podél těchto komunikací. Dešťové vody
z parkoviště kamionů budou před zaústěním do dešťové stokové sítě a do akumulačního a
vsakovacího rybníka předčištěny v odlučovači lehkých kapalin.
5. Zásobování elektrickou energií
Areál bude zásobován elektrickou energií z vlastní trafostanice. Ta bude zděná a umístěna na
západní straně hal. V první etapě v ní bude osazen olejový transformátor v hermetickém
provedení - výkon 1600 kVA. Pro další etapu osazení linky podélného a příčného dělení
studených plechů, které budou osazeny až po vybudování dálnice (obchvat Přerova) a
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trvalého dopravního napojení, bude ponechaná prostorová rezerva pro další transformátor o
výkonu cca 1x1600 kVA.
Z trafostanice ze strany NN bude nataženo přívodní vedení do hlavního rozváděče NN areálu,
ze kterého budou samostatně napojeny další objekty: hala, administrativní přístavba, venkovní
osvětlení, technologie apod.
6. Parkování
V areálu bude realizováno 30 – 35 parkovacích míst pro osobní dopravu a možnost zastavení
pro cca 28 kamionů. Odstavná plocha pro kamiony bude umístěna v jižní části areálu při
vjezdu provizorní silnice.

Není počítáno s parkováním

a delším

stáním

kamionů,

předpokladem je, že budou víceméně plynule projíždět areálem a stavět budou pouze pro
nakládku či vykládku zboží a odevzdání dokladů v dispečinku v administrativní budově.
7. Dopravní napojení
Areál bude napojen provizorní komunikací o délce cca 600 m na silnici II/438 (ulice
Kojetínská), která bude po odstraněna po vybudování dálničního přivaděče na dálnici D1 a
napojení areálu společnosti NYPRO na dálniční síť. Záměr bude rovněž napojen na železniční
síť. Nově vybudovaná vnitroareálová vlečka bude napojena na vlečku Precheza, na níž bude
napojena přes severní uzel. Intenzity dopravy vedené do areálu byly provozovatelem vlečky
odsouhlaseny.

B.1.7. Předpokládaný termín zahájení realizace a jeho dokončení
Zahájení stavby: duben 2012
Dokončení stavby: do konce roku 2012

Etapizace výstavby je přímo závislá na vybudování dálničního obchvatu města Přerova a
zrealizování dálničního přivaděče k ulici Kojetínská.
V I. etapě je plánováno osazení linky příčného dělení teplých svitků – v prvním čtvrtletí 2013.
V II. etapě (po vybudování dálničního přivaděče) je možno areál dále rozšířit osazením linek
podélného a příčného dělení studených svitků – předpoklad rok 2020.
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B.1.8. Výčet dotčených územně správních celků
•

Kraj:

•

Obec: Přerov

•

Katastrální území: Přerov

Olomoucký

B.1.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst. 4 zákona 100/2001 Sb. a
správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat

V první fázi povolování posuzovaného záměru bude nutné zajistit některá individuální správní
rozhodnutí, mezi kterými (mimo závěru zjišťovacího řízení podle ustanovení §7 zák.č.
100/2001 Sb.) lze (po upřesnění) jmenovat zejména doklady, uvedené v tabulce č. 1.
Tab. 1: Potřeby rozhodnutí/stanovisek správních úřadů

Název aktu
Územní rozhodnutí, event.
územní souhlas
Souhlas k odnětí půdy ze
zemědělského půdního fondu
Souhlas ke stavbám
v záplavovém území
V případě potřeby schválení

Ustanovení, právní předpis

Správní úřad

§§92, 96 zák.č.183/2006 Sb.

Obecný stavební úřad
Orgán ochrany

§ 9, zák. č. 334/1992 Sb.

fondu
§ 17 zák. č. 254/2001 Sb.
§39 zák.č. 254/2001 Sb.

havarijního plánu
V případě potřeby (v období

zemědělského půdního

Vodoprávní úřad

Vodoprávní úřad

§16 zák.č. 185/2001 Sb.

Krajský úřad

§8 zák.č. 114/1992 Sb.

Orgán ochrany přírody

výstavby) povolení k nakládání
s nebezpečnými odpady
V případě potřeby povolení ke
kácení dřevin

(Obecní úřad)

Stavební povolení

§115 zák.č. 183/2006 Sb.

Obecný stavební úřad

Podle potřeby další

podle speciálních předpisů

Speciální stavební úřady

rozhodnutí/vyjádření

(zák.č. 254/2001 Sb., zák.č.

(vodoprávní úřad, silniční

13/1997 Sb., zák.č.86/2002

správní úřad) a další

Sb.)

orgány
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B.2. Údaje o vstupech
B.2.1. Zábor půdy
Pozemky určené ke stavbě se nacházejí na jižním okraji města Přerova v blízkosti vlakového
překladiště. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č.: 5869/1, 5862/6, 5869/7, 5875/13,
5875/26, 5875/48, 5875/55, 5926/1, 5926/2, 5926/3, 5990/43, 5950/1, 5875/51, 5875/27,
5875/28, 5869/6, 5869/4, 5869/3, 5869/5, 5875/47 v k.ú. Přerov.

Dle Katastru nemovitostí se jedná především o pozemky zahrnující ornou půdu (viz tab. 2),
která je chráněna jako zemědělský půdní fond (ZPF). U těchto pozemků bude třeba jejich
trvalé vynětí ze zemědělského půdního fondu. Všechny uvedené pozemky spadají do třídy
BPEJ (bonitačně půdně ekologická jednotka) s kódem 35800.

BPEJ 35800 je zahrnuta do II. třídy ochrany zemědělské půdy, kde jsou situovány zemědělské
půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční
schopnost. Ve vztahu k ochraně ZPF jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně
odnímatelné a s ohledem na územní plánování jen podmíněně zastavitelné. V tomto případě
jsou však již dotčené pozemky vymezeny územním plánem jako plocha pro budoucí plochy
terminálu kombinované dopravy a logistického centra.

Realizace záměru si nevyžádá dočasné či trvalé vynětí půd ze PUPFL (pozemky určené k
plnění funkcí lesa).
Tab. 2: Pozemky zemědělského půdního fondu, na kterých bude realizován stavební záměr
(ZPF – zemědělský půdní fond, BPEJ – bonitačně půdně ekologická jednotka)

parcelní číslo

druh pozemku

způsob ochrany

BPEJ

vlastník

5869/1
5875/26
5875/48
5875/55
5926/1
5926/2

orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
zahrada

ZPF
ZPF
ZPF
ZPF
ZPF
ZPF

35800
35800
35800
35800
35800
35800

5990/43

orná půda

ZPF

35800

5950/1
5875/51

zahrada
orná půda

ZPF
ZPF

35800
35800

NYPRO hutní prodej, a.s.
NYPRO hutní prodej, a.s.
NYPRO hutní prodej, a.s.
NYPRO hutní prodej, a.s.
NYPRO hutní prodej, a.s.
NYPRO hutní prodej, a.s.
Oškera Karel, Bystřice
p.Hostýnem
Statutární město Přerov
Statutární město Přerov

17
Ecological Consulting a.s.
www.ecological.cz

„Přerov – novostavba skladu“
Oznámení dle přílohy 3 zákona č. 100/2001 Sb.

parcelní číslo

druh pozemku

způsob ochrany

BPEJ

vlastník

5875/27
5875/28
5869/4
5869/3
5875/47

orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda

ZPF
ZPF
ZPF
ZPF
ZPF

35800
35800
35800
35800
35800

ČR
ČR
ČR
ČR
ČR
Zdroj: Katastr nemovitostí

Chráněná území
Zájmová lokalita se nachází mimo chráněná území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny v platném znění. Území neleží v chráněném ložiskovém území, na
území výhradního ložiska ani v dobývacím prostoru.
Ochranná pásma
Během realizace záměru mohou být dotčena ochranná pásma inženýrských sítí. Souhrnně
platí, že ochranná a bezpečnostní pásma inženýrských sítí a komunikací jsou dána
příslušnými normami a obecně technickými požadavky na výstavbu a budou výstavbou
respektována. Ochranné pásmo elektrických vedení pro zemní kabelové vedení NN činí
1 m od krajního kabelu na každou stranu. Ochranné pásmo plynovodů dle zákona
č. 458/2000 Sb., § 68, u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž
se rozvádí plyn v zastavěném území obce, činí ochranné pásmo 1 m na obě strany od
půdorysu. Ochranná pásma kanalizační stoky jsou vymezena zákonem č. 274/2001,
o vodovodech a kanalizacích, vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na
každou stranu. Do průměru 500 mm včetně jsou 1,5 m, nad průměr 500 mm jsou 2,5 m.

Veškeré zásahy do ochranných pásem budou v dalších fázích zpracování projektové
dokumentace konzultovány s vlastníky a provozovateli sítí a staveb.
Lokalita nezasahuje do ochranných pásem vodních zdrojů.

B.2.2. Odběr a spotřeba vody
Odběr vody lze předpokládat jak ve fázi výstavby (vlastní stavba, zkrápění staveniště apod.),
tak v období provozu. Odběr vody v průběhu stavby bude záviset na momentální potřebě
zařízení staveniště. Pitná voda pro potřeby stavebníků bude zajišťována obvyklým způsobem
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(předpoklad dovozu vody balené). Technologická voda, jako součást stavebních směsí bude
zajišťována v rámci zabezpečení dodávky stavebních prací.

Potřeba užitkové vody bude zabezpečena kopanou studnou v areálu.. Pitná voda pro
zaměstnance bude dovážena balená.

B.2.3. Energetické zdroje
Nároky na tepelnou energii
K vytápění administrativní budovy bude využito dvou závěsných kotlů (každý o výkonu max.
40 kW), spalujících propan. V budoucnu se počítá s přivedením přípojky na zemní plyn do
areálu, současné řešení vytápění je tak pouze dočasné.
Maximální hodinová spotřeba propan-butanu bude cca 4-7 m3, vše v závislosti na ročním
období. Orientační roční potřeba plynu pro vytápění 5500 m3/rok.

Nároky na elektrickou energii
Elektrickou energií budou linky ve skladovém centru zásobovány z vlastní zděné
transformovny, ve které bude osazen v první etapě olejový transformátor v hermetickém
provedení - výkon 1600 kVA. Pro další etapu osazení linky podélného a příčného dělení
studených plechů, které budou osazeny až po vybudování dálnice (obchvat Přerova) a
trvalého dopravního napojení, bude ponechaná prostorová rezerva pro další transformátor o
výkonu cca 1x1600 kVA.
Z trafostanice ze strany NN bude nataženo přívodní vedení do hlavního rozváděče NN areálu,
ze kterého budou samostatně napojeny další objekty: hala, administrativní přístavba, venkovní
osvětlení, technologie apod.

B.2.4. Surovinové zdroje
Suroviny použité pro výstavbu budou voleny z běžně dostupných stavebních materiálů. Lze
předpokládat, že během výstavby vzniknou nároky na vstupní suroviny, jako je štěrkopísek,
kamenivo, cement, beton, ocelový skelet, apod. Obvodový plášť hal bude tvořen sendvičovými
PUR panely, ve spodní části doplněné železobetonovým soklovým panelem, podlahová
plocha bude železobetonová. Střecha bude rovněž ze sendvičových PUR panelů.
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Administrativní budova bude provedena ze stejných materiálů, doplněna o jednu interiérovou
předstěnu ze sádrokartonu.
Komunikace budou navrženy s asfaltovým krytem, parkoviště a odstavná stání budou ze
zámkové dlažby.
Jednoznačné stanovení množství surovin či jejich dodavatele však v této fázi nelze provést.
Všechny používané materiály budou splňovat požadavky na zdravotní nezávadnost.

B.2.5. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Doprava v období výstavby
Posuzovaný záměr bude klást zvýšené nároky na dopravní infrastrukturu v době vlastní
výstavby (doprava materiálu na staveniště). Nárůst dopravy na přilehlých komunikacích, který
bude způsoben dovozem a odvozem materiálu pro výstavbu objektů a ze stavby, bude časově
omezen pouze na dobu výstavby. Předpokládá se nasazení běžných stavebních mechanizmů
- bagry, scrapery, nakladače, nákladní auta, hutnící mechanizmy, finišery a válce, autojeřáby,
autodomíchávače a čerpadla na beton.
Doprava v období provozu
Doprava spojená s provozem skladovacího centra se skládá z návozu materiálu a jeho
rozvážení zákazníkům. Zásobování centra bude prováděno převážně železniční dopravou,
kdy dojde k severnímu napojení na vlečku Precheza. Tato vlečka nebude záměrem zasažena
a napojení na ni je již s provozovatelem dohodnuto. Provizorní příjezdovou komunikací bude
areál napojen na komunikaci II/436 (ul. Kojetínská), odkud bude doprava v první etapě
provozu skladu probíhat směrem přes Přerov na Ostravu. V druhé etapě, tedy po vybudování
úseku dálnice D1 kolem Přerova a napojení areálu přivaděčem na tuto dálnici, bude provizorní
komunikace zrušena a doprava bude vedena přímo na dálniční obchvat Přerova.
Dopravní přírůstek vyvolaný realizací stavebního záměru v I. etapě bude následující
(pojezdy):
50 os. automobilů/den
42 nákladních automobilů/den
2 vlakové soupravy/den

20
Ecological Consulting a.s.
www.ecological.cz

„Přerov – novostavba skladu“
Oznámení dle přílohy 3 zákona č. 100/2001 Sb.

Dopravní přírůstek vyvolaný realizací stavebního záměru ve II. etapě bude následující
(pojezdy):
50 os. automobilů/den
56 nákladních automobilů/den
4 vlakové soupravy/den
Ostatní infrastruktura
Navrhovaný objekt novostavby skladu bude zčásti napojen na stávající inženýrské sítě vedené
v okolí záměru – elektrická energie, kanalizace.
Zásobování teplem bude prováděno v rámci I. etapy z vlastních zdrojů (kotle na propan-butan
pro administrativní budovu). Počítá se však s budoucím napojením areálu na přívod zemního
plynu.
K zásobování užitkovou vodou bude na pozemku zbudována kopaná studna, odvádění
dešťových vod bude provedeno pomocí dvou akumulačních a vsakovacích nádrží v areálu.

B.3. Údaje o výstupech
B.3.1. Emise
Ke zjištění příspěvku realizace stavebního záměru k aktuální imisní situaci byla vypracována
firmou Ecological Consulting a.s. rozptylová studie (Peterková, 2011), která je zařazena jako
příloha číslo 5 tohoto oznámení. Rozptylová studie je zpracována pro dvě etapy, první pro rok
2013 – tedy období po realizaci stavebního záměru – a druhá pro rok 2020 – období, kdy
teoreticky předpokládáme vybudování napojení na dálnici D1. Vyhodnocuje příspěvek
vyvolaný realizací stavebního záměru spojený s navýšením intenzity dopravy (nové liniové
zdroje), s pojezdy na parkovištích a s novými bodovými zdroji (vytápění administrativní
budovy).
Etapa výstavby
Pro etapu výstavby nebyla rozptylová studie samostatně modelována. Lze konstatovat, že
během etapy výstavby dojde k navýšení koncentrace zejména tuhých znečišťujících látek na
samotném staveništi i na příjezdových komunikacích. Tento negativní vliv bude však plně
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reverzibilní a omezený pouze na etapu výstavby. Negativní vlivy týkající se zejména prašnosti
lze účinně eliminovat dodavatelskou kázní a dodržením následujících opatření:
•

Areál staveniště a příjezdové komunikace je třeba pravidelně zkrápět, aby bylo
zamezeno zvýšené prašnosti. Příjezdové komunikace je nutné pravidelně uklízet.

•

Vozidla přepravující sypké materiály musí být zaplachtována.

•

Vozidla přepravující stavební materiál je nutné pravidelně čistit, aby nedocházelo ke
znečišťování veřejných komunikací. Případné znečištění veřejných komunikací musí
být ihned odstraněno.

•

Při terénních pracích je třeba, aby veškerý používaný materiál byl vlhký.

•

Místa nakládky materiálu na přepravní vozidla by měla být buď zpevněná nebo
pravidelně zkrápěna a uklízena tak, aby nedocházelo vlivem pojezdů k víření
prachových částic.

Vzhledem k výše uvedenému a při dodržení výše uvedených opatření lze konstatovat, že
dočasné zhoršení emisní situace v lokalitě bude akceptovatelné.
Etapa provozu
Pro etapu provozu byla samostatně modelována rozptylová studie (Peterková, 2011), která
vyhodnocuje vliv realizace stavebního záměru, se kterým je spojeno navýšení intenzity
dopravy na okolních komunikacích, pohyb vozidel na parkovištích v objektu a provoz
některých nových bodových zdrojů znečištění ovzduší (vytápění objektu).
a) Bodové zdroje znečišťování ovzduší
Mezi bodové zdroje uvažované v rozptylové studii patří výduch z vytápění objektu
administrativní budovy. V administrativní budovy budou instalovány dva závěsné kotle, každý
o výkonu max. 40 kW, spalující propan. V lokalitě není v současné době přivedena přípojka na
zemní plyn, v budoucnosti se se zavedením přípojky počítá, využití propanu jako paliva tak
bude dočasné. Podrobnosti o bodovém zdroji jsou uvedeny v rozptylové studii (příloha 5).
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b) Plošné zdroje znečišťování ovzduší
Jako plošný zdroj byla uvažována plocha parkoviště pro osobní automobily s kapacitou 35
parkovacích míst, které bude vybudováno na jihozápadní straně areálu. Parkoviště bude
odkryté a tudíž přirozeně větrané. Podrobněji viz rozptylová studie (příloha 5).
c) Liniové zdroje znečišťování ovzduší
Mezi liniové zdroje byla zařazena příjezdová komunikace – ulice Kojetínská a nově plánovaná
příjezdová komunikace spojující ulici Kojetínskou a plánovaný areál. Dále byly do modelu
zařazeny jednotlivé komunikace v areálu, kde bude probíhat pohyb jak nákladních, tak
osobních vozidel. V úvahu byla brána rovněž vlečka, po které bude probíhat návoz materiálu
pomocí vlakových souprav.
Rozptylová studie byla zpracována pro dvě etapy stavebního záměru. V první etapě bude
doprava probíhat po ulici Kojetínské směrem přes Přerov dál na Ostravu. Ve druhé etapě, kdy
se počítá s již dostavěným úsekem dálnice D1, který bude tvořit jihozápadní obchvat Přerova,
bude veškerá doprava směřována na dálnici, kde bude vybudován sjezd přímo z dálnice.
Podrobné vstupní informace (včetně uvažovaných intenzit dopravy na příjezdových
komunikacích) jsou uvedeny v příloze 5 (rozptylová studie).
V rámci rozptylové studie byly vytipovány dva výpočtové body v místě nejbližší obytné
zástavby. Jedná se o dva referenční body – objekty k bydlení na pozemku parc. č. 258,
č. p. 248/82, v k. ú. Lověšice u Přerova a rodinný dům na pozemku parc. č. 29, č. p. 888/48,
v k. ú. Přerov.
Základní závěry rozptylové studie
V následujících odstavcích jsou zahrnuty vypočtené příspěvky k imisní koncentraci po realizaci
stavebního záměru a předpokládané imisní pozadí.

Odhad stavu imisního pozadí pro rok 2020 byl stanoven následovně:
PM10 (průměrná denní koncentrace): < 55 µg.m-3 (mírně klesající tendence)
PM10 (průměrná roční koncentrace): < 40 µg.m-3 (mírně klesající tendence)
PM2,5 (průměrná roční koncentrace): < 27 µg.m-3
NO2 (průměrná hodinová koncentrace): < 90 µg.m-3 (stagnující tendence)
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NO2 (průměrná roční koncentrace): < 30 µg.m-3 (mírně klesající nebo stagnující)
benzen (průměrná roční koncentrace): < 2 µg.m-3
benzo(a)pyren (průměrná roční koncentrace): < 2 ng.m-3
Tab. 3: Výsledky výpočtu imisní situace (přírůstky) v modelu Symos ´97 pro konkrétní výpočtové body
v místě nejbližší obytné zástavby ve výšce 1,5 m v etapě I.

koncentrace [µg.m-3]

bod č. 1 – rodinný
dům, parc. č. 261/1
bod č. 2 – rodinný
dům, parc. č. 6031/2

PM10

PM10

PM2,5

NO2

NO2

benzen

benzo(a)pyren

(rok)

(den)

(rok)

(rok)

(hod.)

(rok)

(rok)

0,0045

0,047

0,0036

0,0123

0,178

0,0003

0,0000000399

0,0139

0,059

0,011

0,0234

0,204

0,0011

0,0000000101

Tab. 4: Výsledky výpočtu imisní situace (přírůstky) v modelu Symos ´97 pro konkrétní výpočtové body
v místě nejbližší obytné zástavby ve výšce 1,5 m v etapě II.

koncentrace [µg.m-3]

bod č. 1 – rodinný
dům, parc. č. 261/1
bod č. 2 – rodinný
dům, parc. č. 6031/2

PM10

PM10

PM2,5

NO2

NO2

benzen

benzo(a)pyren

(rok)

(den)

(rok)

(rok)

(hod.)

(rok)

(rok)

0,005

0,055

0,004

0,013

0,168

0,0003

0,000000078

0,003

0,052

0,002

0,006

0,171

0,0002

0,000000004

V rozptylové studii (viz příloha č.5) je dále provedeno srovnání vypočtených hodnot imisního
příspěvku v místě nejbližších objektů s přepokládaným imisním pozadím v I. a II. etapě,
z něhož vyplývá, že imisní příspěvek uvažovaného stavebního záměru ke stávající pozaďové
koncentraci jednotlivých škodlivin ve městě Přerově bude velice nízký (max. 0,1 % imisního
limitu i imisního pozadí), což se na pozaďové imisní koncentraci prakticky neprojeví, a to
v I. i II. etapě provozu záměru.

24
Ecological Consulting a.s.
www.ecological.cz

„Přerov – novostavba skladu“
Oznámení dle přílohy 3 zákona č. 100/2001 Sb.

B.3.2. Odpadní vody
Splašková voda bude vznikat pouze v malém množství z administrativní budovy, bude
odváděna připojením na městskou kanalizaci.

Dešťová voda ze střech bude odváděna do dvou akumulačních a vsakovacích objektů
v severozápadním a jihozápadním rohu plánovaného areálu, z nichž bude vsakovat přetlakem
(mezi hladinou vody v rybníku a ustálenou hladinou spodní vody) přes spouštěné studny do
štěrkovito-písčité vrstvy. Dešťové vody z komunikací budou zasakovat přímo do vod
podzemních přes zasakovací rigoly uložené podél těchto komunikací. Dešťové vody
z odstavné plochy kamionů, u nichž nelze vyloučit kontaminaci ropnými látkami, budou před
zaústěním do dešťové stokové sítě a do akumulačního a vsakovacího rybníka předčištěny
v odlučovači lehkých kapalin.
Toto řešení nakládání s dešťovými vodami zasakováním bylo zvoleno jako jediné možné
vzhledem ke vzdálenosti recipientů a vzhledem ke kapacitě možného zaústění do městské
stokové sítě.

Dva akumulační a vsakovací objekty jsou navrhovány půdorysného rozměru cca 12 x 24 m
a hloubce 1,6 m v severozápadním a jihozápadním rohu plánovaného areálu. Svahy jsou
navrženy ve spadu 1:1.2 a i vodorovné dno bude ohumusováno a oseto. Svahy do výše
cca 1 m budou zpevněny zatravňovacími tvárnicemi. Ze dna každého zasakovacího objektu
bude spuštěno šest studni z betonových skruží Ø 1 m do hloubky 5,5 m zasahující do
štěrkopískové vrstvy s koeficientem filtrace kf = n x 10-3. Z bezpečnostních důvodů budou
studny zakryty ocelovými vtokovými mřížemi Ø 1 m. Ke každé bude zajištěn přistup po
schodišti o šiřce1,5 m.
Odlučovač lehkých kapalin je navrhován do zelené plochy u odstavné plochy kamionů. Je
navrhován jako dvě válcové podzemní nádrže v kombinaci skelet plast a železobetonová
výplň. V první nádrži Ø 3 m bude instalován gravitačně koalescenční odlučovač s usazovacím
prostorem pro střední množství kalu ( 2,0 m3), v druhé Ø 2,25 m bude sorpční filtr, kterým se
dosáhne zvýšení čistícího efektu až na 0,2 mg/l NEL. Odtok z OLK DN 300mm bude zaústěn
do šachty dešťové kanalizace před nejjižnější skladovou halou. Do téže šachty bude zaústěn i
bezpečnostní přepad, kterým budou odváděny dešťové vody z odstavné plochy kamionů v
množství přesahujícím 30 I/s.
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B.3.3. Odpady
Při realizaci stavby, jejím provozu a případném odstranění budou vznikat odpady různých
skupin a druhů. Bude se jednat jak o odpady kategorie „ostatní“ (O) tak o odpady kategorie
„nebezpečný“ odpad (N). Původce odpadů bude postupovat při veškerém nakládání s těmito
odpady (tzn. jejich soustřeďování, shromažďování, skladování, přepravě a dopravě, využívání,
úpravě, odstraňování atd.) dle příslušných platných legislativních opatření. Nakládání
s odpady se v České republice řídí ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých zákonů (zákon o odpadech), ve znění pozdějších předpisů, který nabyl
účinnosti dne 1.1.2002. Zákon upravuje nakládání s odpady po celou dobu životního cyklu
odpadu, tedy od jeho vzniku až po jeho využití či odstranění.

S legislativou odpadového hospodářství úzce souvisí legislativní předpisy platné v oblasti
nakládání s obaly, které jsou stanoveny zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně
některých zákonů (zákon o obalech) a prováděcími předpisy k tomuto zákonu. Na nakládání
s nebezpečnými

odpady

se

pak

přiměřeně

vztahuje

i

zákon

č.

356/2003

Sb.,

o chemických látkách a chemických přípravcích.

Odpady vznikající při výstavbě záměru
Při realizaci staveb záměru budou odpady shromažďovány dle druhů ve vhodných nádobách
ve vymezených prostorech objektu, kam bude umožněn samostatný příjezd. Odpadový
materiál kategorie N (bude-li vznikat) bude shromažďován odděleně do zvlášť k tomu
určených nádob z nepropustných materiálů, chráněných proto dešti ve smyslu vyhlášky
MŽP č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady. Vhodný odpad, jako je papír, sklo a
železo bude odvážen do sběrných surovin. Likvidaci a manipulaci odpadů zajistí provozovatel
u odborných firem smluvně před uvedením stavby do provozu.
Tab. 5: Přehled předpokládaných odpadů vznikajících při výstavbě stavebního záměru (O =
ostatní odpad, N = nebezpečný odpad)
Katalogové
číslo
12 01 01
12 01 13
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 04

Popis
Piliny a třísky železných kovů
Odpady ze svařování
Beton
Cihly
tašky a keramické výrobky
stavební materiály na bázi sádry
neuvedené pod číslem 17 08 01

Kategorie
odpadu
O
O
O
O
O
O
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Katalogové
číslo
17 01 99
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 03 02
17 04 02
17 04 05
17 04 11
17 05 04
17 06 04
20 01 11
20 02 03

Popis
odpad výše neuvedený
Dřevo
Sklo
Plasty
asfaltové směsi neuvedené pod
číslem 17 03 01
Hliník
železo a ocel
kabely neuvedené pod číslem 17 04
10
zemina a kamení uvedené pod
číslem 17 05 03
izolační materiály neuvedené pod
čísly 17 06 01 a 17 06 03
textilní materiál
jiný biologicky nerozložitelný odpad

Kategorie
odpadu
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Dodavatel stavby bude během stavebních prací zajišťovat kontrolu nakládání s odpady
a údržbu stavebních strojů. Pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné
kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejneru).

Při možném znečištění malých nepropustných ploch je možné provést jejich dekontaminaci
apexem. Pod stacionárními stavebními mechanismy bude umístěna olejová vana na
zachycení unikajících olejů.

Stavební suť bude v maximální možné míře recyklována pro další využití. Vytěžené
přebytečné zeminy a sutě ze stavby bez nebezpečných látek budou ukládány na skládky nebo
využity na násypy jiných staveb, rekultivace nebo jiné úpravy dle dispozic nebo se souhlasem
kompetentních orgánů.

Při kolaudačním řízení předloží dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace odpadů.

Odpady vznikající při provozu záměru
Odpady budou vznikat při následujících pracích, resp. činnostech: údržba a opravy objektů,
údržba komunikací a ploch zeleně. Dále půjde o odpady z provozu skladového areálu
a administrativní části.
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Pro nakládání s odpady vznikajícími při provozu areálu platí stejné podmínky jako při etapě
výstavby. Odstranění nebo využití odpadů bude řešeno předáním odpadů oprávněné osobě
(na základě smluvního vztahu).

Nakládání s nebezpečnými odpady
Za nakládání s odpady po zahájení provozu odpovídá jejich původce, tedy provozovatel.
Všechny odpady budou předávány organizacím oprávněným k jejich likvidaci.

Odpady vznikající při likvidaci záměru
Při případném odstranění posuzovaného areálu budou vznikat druhy odpadů obdobné jako při
fázi výstavby, jen jejich množství bude odlišné.

B.3.4. Hlukové poměry
Povolené hodnoty ekvivalentní hladiny hluku vycházejí ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.

Pro zjištění hlukových poměrů v rámci etapy provozu skladového centra byla zpracována
firmou Ecological Consulting a.s. hluková studie (viz příloha 4). Hygienické limity hluku
v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru jsou stanoveny
nařízením vlády č. 148/2006 Sb. Podle ustanovení nařízení vlády č. 148/2006 Sb. je nejvyšší
přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A v chráněném venkovní prostoru
a chráněném venkovním prostoru obytných staveb stanovená součtem základní hladiny hluku
LAz = 50 dB
a příslušných korekcí
K1 = + 10 dB

/ chráněné venkovní prostory staveb v okolí hlavních komunikací

a v ochranném pásmu drah (OPD), kde hluk z dopravy je převažující/
K2 = + 5 dB / chráněné venkovní prostory staveb ovlivněné hlukem z pozemní dopravy
po veřejných komunikacích/
K3 = - 10 dB / pro noční dobu: 6 00 - 2200 /
pro hluk z dopravy na komunikacích s korekcí pro starou hlukovou zátěž
pro den od 6 00 - 2200 hod
LAeq,T = L Aeq,T + K4
= 70 dB
pro noc od 2200 - 6 00 hod
LAeq,T = L Aeq,T + K4 + K5 = 60 dB
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pro hluk z dopravy na hlavních komunikacích
pro den od 6 00 - 2200 hod
LAeq,T = L Aeq,T + K1
= 60 dB
pro noc od 2200 - 6 00 hod
LAeq,T = L Aeq,T + K1 + K3 = 50 dB
pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích
pro den od 6 00 - 2200 hod
LAeq,T = L Aeq,T + K2
= 55 dB
pro noc od 2200 - 6 00 hod
LAeq,T = L Aeq,T + K2 + K3 = 45 dB
pro hluk z dopravy na neveřejných komunikacích a ze stacionárních zdrojů hluku
pro den od 6 00 - 2200 hod
LAeq,T = 50 dB
pro noc od 2200 - 6 00 hod
LAeq,T = L Aeq,T + K3 = 40 dB
Pro výpočty hlukové studie byly použity dva výpočtové body umístěné 2 m před fasádou
obytné fasády a to bod č. 1 – Přerov, Kojetínská č. p. 888/48 a bod č. 2 - Lověšice, Mírová č.
p. 254/86.
Tab. 6: Vypočtené hlukové příspěvky stávajícího provozu na komunikacích pro r. 2013 a 2020

Nulová varianta

Bod

Okolní veřejné komunikace
(2013)

Podlaží

Den

Noc

Den

Noc

LAeq,16h

LAeq,8h

LAeq,16h

LAeq,8h

65,8
65,5
36,2

58,5
58,2
32,3

66,1
65,8
36,5

58,8
58,5
32,5

1. NP
2. NP
1. NP

B1
B2

Okolní veřejné komunikace
(2020)

Tab. 7: Vypočtené hodnoty ve výpočtových bodech pro I. etapu

I. ETAPA (2013)

Den

Noc

Den

Noc

Den

Noc

Den

Noc

Den

Noc

Areál +
parkoviště +
stacio.
Den Noc

LAeq,16h

LAeq,8h

LAeq,16h

LAeq,8h

LAeq,8h

LAeq,1h

LAeq,8h

LAeq,1h

LAeq,8h

LAeq,1h

LAeq,8h

LAeq,1h

1. NP

66,0

58,8

< 25,0

-

< 25,0 < 25,0 < 25,0 < 25,0

< 25,0

-

< 25,0

< 25,0

2. NP

65,7

58,5

< 25,0

-

< 25,0 < 25,0 < 25,0 < 25,0

< 25,0

-

< 25,0

< 25,0

1. NP

35,4

31,5

42,5

-

28,2

-

33,9

29,6

Podlaží

Komunikace
vč. záměru

Železnice

Doprava v
areálu

26,6

25,7

Parkoviště

31,4

27,4

Stacionární
zdroje
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Tab. 8: Vypočtené hodnoty ve výpočtových bodech pro II. etapu

II. ETAPA (2020)

Den

Noc

Den

Noc

Den

Noc

Den

Noc

Den

Noc

Areál +
parkoviště
+ stacio.
Den Noc

LAeq,16h

LAeq,8h

LAeq,16h

LAeq,8h

LAeq,8h

LAeq,1h

LAeq,8h

LAeq,1h

LAeq,8h

LAeq,1h

LAeq,8h

1. NP

66,1

58,8

< 25,0

-

< 25,0 < 25,0 < 25,0 < 25,0 < 25,0

-

< 25,0 < 25,0

2. NP

65,8

58,5

< 25,0

-

< 25,0 < 25,0 < 25,0 < 25,0 < 25,0

-

< 25,0 < 25,0

1. NP

35,9

32,0

45,5

-

Bod Podlaží

B1
B2

Komunikace
vč. záměru

Železnice

Doprava v
areálu

Parkoviště

Stacionární
zdroje

28,0

25,7

31,9

27,4

28,2

-

34,5

LAeq,1h

29,6

Z výpočtů a posouzení hlukové studie vyplývá, že výstavbou skladové haly dojde k mírnému
navýšení hlučnosti na ulici Kojetínská. Toto navýšení bude trvat do výstavby dálnice D1 kolem
Přerova, kdy by se měla doprava přesunout na tuto dálnici. Hluk z ostatních zdrojů bude
setrvalý a nebude nadlimitně ovlivňovat žádný z okolních obytných objektů. Jedná se o
průmyslovou lokalitu a většina obytných objektů je situována poměrně daleko od plánované
skladové haly. Noční provoz v areálu neprobíhá a jediným zdrojem hluku v noční době je
příjezd/odjezd zaměstnanců, který však bude výrazně podlimitní. Hygienický limit z provozu
areálu nebude ve výhledovém stavu překročen v žádném venkovním chráněném prostoru
staveb.
Podrobnější vyhodnocení viz Hluková studie, příloha č. 4 tohoto oznámení.

B.3.5. Doplňující údaje
V navrhovaném areálu nebudou provozovány žádné trvalé zdroje ionizujícího záření ve
smyslu zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizující záření
(atomový zákon). Výstavbou ani provozem areálu nebudou emitována radioaktivní nebo
elektromagnetické záření v úrovních, které by mohly mít zjistitelný negativní dopad uvnitř nebo
vně objektů. Rovněž v nových budovách nebudou používány materiály, které jsou zdrojem
radioaktivního záření.
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Fotodokumentace záměru:
Obr. 3: Pohled na jižní část dotčeného území

Obr. 4: Pohled z jihu na severní část řešené
lokality

Obr. 5: Bližší pohled na ostrůvkovitý porost v jižní
části budoucího areálu

Obr. 6: Navazující liniový porost v jižní
části

Obr. 7: Místo napojení provizorní komunikace
silnici II/436

Obr. 8: Pohled na středovou část území na
směrem k vlakovému seřadišti
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
PROSTŘEDÍ
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik
dotčeného území
C.1.1. Charakteristika území
Pozemky určené ke stavbě se nacházejí na jižním okraji města Přerova v blízkosti vlakového
překladiště. Stavba bude umístěna v katastrálním území Přerov na pozemcích parc. č.:
5869/1, 5862/6, 5869/7, 5875/13, 5875/26, 5875/48, 5875/55, 5926/1, 5926/2, 5926/3, 5869/1,
5926/1, 5926/2, 5875/26.

Nadmořská výška lokality je cca 200 m n. m. Pozemek určený k výstavbě má rovinatý reliéf a
v současnosti zde převažuje orná půda.

C.1.2 Klima
Dotčená lokalita leží podle Mapy klimatických oblastí Československa (QUITT 1971) v teplé
oblasti kategorie T2, pro kterou je charakteristické 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. Bližší charakteristiky teplé
oblasti T 2 udává následující tabulka.
Tab. 9: Charakteristiky klimatické oblasti T 2 (QUITT 1971)
Klimatická oblast

T2

Počet letních dnů

50 – 60

Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více

160 – 170

Počet mrazových dnů

100 – 110

Počet ledových dnů

30 – 40
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Průměrná teplota v lednu [°C]

-2 až -3

Průměrná teplota v červenci [°C]

18 – 19

Průměrná teplota v dubnu [°C]

8–9

Průměrná teplota v říjnu [°C]

7–9

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více

90 – 100

Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm]

350 – 400

Srážkový úhrn v zimním období [mm]

200 – 300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

40 – 50

Počet dnů zamračených

120 – 140

Počet dnů jasných

40 – 50

Lokalita leží podle údajů ČHMÚ z let 1961 – 1990 (www.chmi.cz) v oblasti s průměrnou roční
teplotou 8,1 – 9 oC a ročním úhrnem srážek 601 – 700 mm. V Přerově je průměrná roční
teplota 8,6 oC, v nejteplejším měsíci červenci 18,0 oC a v nejchladnějším lednu -2,4 oC
(ŠAFÁŘ et al. 2003).

C.1.3 Geologická stavba a hydrogeologické poměry
Zájmové území je součástí akumulačního terasového systému řeky Bečvy. Zájmové území
patří do rozsáhlé neogenní sníženiny karpatské čelní hlubiny vyplněné většinou šedými,
vápnitými, vysoce plastickými jíly, tuhé až hlouběji pevné konzistence. Podložní neogenní jíly
s vysokou plasticitou tuhé až pevné konzistence byly při inženýrsko-geologickém průzkumu
(Ing. Jaroslav Tylich, GTX, Inženýrská geologie a její aplikace, duben 2011) zastiženy
v hloubce okolo 7,0 – 7,5 m pod stávajícím terénem, tj. v úrovni nadmořských výšek cca
200,0 m n.m.
Zeminy neogenního podkladu jsou překryty kvartérními aluviálnimi náplavy řeky Bečvy tvořící
údolní nivu. Jedná se o spodní souvrství tvořené písčitými štěrky údolní terasy pleistocénního
stáří o průměrné mocnosti cca 3,0 – 4,0 m. Štěrková vrstva je středně ulehlá, až ulehlá a
v plné mocnosti zvodnělá. Svrchní souvrství v údolní nivě tvoří Bečvy tvoří holocenní náplavy
rázu jílovitě písčitých zemin. Mocnost tohoto holocenního pokryvu je v průměru cca 3,0 – 5,0
m včetně cca 0,3 m mocné humózní orniční půdy.
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Hydrogeologická charakteristika
Zájmové území se nachází v kvartéru řeky Bečvy v hydrogeologickém rajonu č.163 – fluviální
sedimenty v povodí Bečvy a je součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV)
Kvartér řeky Moravy. Rovněž se zájmová plocha nachází v povodňovém území řeky Bečvy.

Hydrogeologicky je zájmová oblast charakterizována podzemní vodou průlinového typu
vázanou na průlomově dosti propustné polohy aluviálních náplavů (štěrků) řeky Bečvy a jejich
písčitějších a jílovitých nadložních poloh.
Hladina podzemní vody je mírně napjatá a po naražení dostupuje mělko pod terén. Naražená
úroveň podzemní vody byla zastižena při provádění terénních prací březen, duben 2011 cca
1,5 – 2,1 m pod stávajícím terénem, tj. v úrovni nadmořských výšek cca 205,7 – 205,1 m n.m.
Ustálená úroveň podzemní vody při provádění sond se pohybovala 1,2 – 1,6 m pod stávajícím
terénem, tj. v úrovni nadm. výšek cca 205,7 – 206,2 m n.m.
Úroveň hladiny podzemní vody je závislá na množství atmosférických srážek spadlých
v daném období. Hladina podzemní vody bude během roku kolísat cca ± 0,5 m. Uvedené
hodnoty úrovní hladin podzemní vody naražené i ustálené (z března a dubna 2011) lze
vzhledem k předcházejícímu klimatickému období hodnotit jako střední až vyšší.
Směr proudění podzemní vody lze předpokládat generelně jihozápadním až jižním směrem, tj.
po toku a k toku řeky Bečvy.

C.1.4 Nerostné suroviny
Zájmová lokalita se nenachází v chráněném ložiskovém území či stanoveném dobývacím
prostoru.

Přibližně 1 km východně od záměru se nachází nebilancované ložisko nerostů Újezdec - Horní
Moštěnice (5079500) a nevýhradní ložisko nerostů Újezdec u Přerova (3132600) se zásobami
cihlářských surovin.

Žádné z nerostných ložisek nezasahuje do zájmového území záměru a nebude záměrem
ovlivněno.
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C.1.5 Geomorfologie
Zájmové území náleží podle DEMKA a kol. (1987) k provincii Západní Karpaty, soustavě
Vněkarpatské sníženiny, podsoustavě Západní vněkarpatské sníženiny, a leží na pomezí
celků Moravská brána (podcelek Bečevská brána) a Hornomoravský úval (podcelek
Středomoravská niva).

Bečevská brána představuje JZ část Moravské brány. Jedná se o plochou pahorkatinu se
střední výškou 270 m n.m. a středním sklonem 2º44´ na sedimentech badenu a pleistocénu.
Představuje významný tektonický prolom s velmi výraznými svahy v SV části a s plochým,
převážně k J a JZ ukloněným periglaciálním reliéfem s širokou nivou řeky Bečvy (DEMEK a
kol., 1987).

Středomoravská niva zabírá střední část Hornomoravského úvalu kolem řeky Moravy a
dolního úseku Bečvy. Tato akumulační rovina má rozlohu přibližně 415 km2, střední výšku
206,1 m n. m. a střední sklon 0º22´.

C.1.6 Hydrologické poměry
Zájmové území náleží do povodí Bečvy a Moravy a náleží k úmoří Černého moře. Nachází se
v povodí č. 4-12-02-099. Nejvýznamnějším vodním tokem v oblasti je řeka Bečva, protékající
zájmovým územím stavby. Bečva vzniká soutokem Vsetínské a Rožnovské Bečvy u
Valašského Meziříčí v nadmořské výšce 288 m a představuje levostranný přítok Moravy, do
které ústí u Troubek v Hornomoravském úvalu. V zájmovém území Bečva protéká přibližně ve
směru SV – JZ. Podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 470/2001 Sb. v aktuálním znění je
Bečva významným vodním tokem.

V okolí zájmové lokality se nachází několik menších přítoků Bečvy. Mezi nejvýznamnější patří
tok Strhanec, který protéká přes Lýsky, les Žebračka a severní část Přerova. Na části jeho
toku je vodní koryto z přírodního hlediska poměrně zachovalé a proto je součástí Evropsky
významné lokality Bečva – Žebračka.

Jižní částí lokality pak protéká Svodnice, která se vlévá do Malé Bečvy (ta se vlévá do
Moštěnky a Moštěnka se nad Kroměříží vlévá do Moravy).
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V souvislosti s hydrologickými poměry území je nutné zmínit také výskyt zdrojů minerálních
vod v Horních Moštěnicích (jihovýchodní okraj obce), jejichž ochrana musí být při realizaci
záměru respektována (bližší informace viz. kapitola B.II.1).
Záplavové území
Značná část území kolem řeky Bečvy s výjimkou většiny města Přerova byla vyhlášena jako
záplavové území (rozhodnutí Okresního národního výboru v Přerově z 22. 6. 1989 o stanovení
zátopových území).
Záměr „Přerov – novostavba skladu“ se nachází ve výše zmíněném záplavovém území a toto
je třeba při dalším projekčním řešení respektovat.

C.1.7. Půdy
Podle údajů ŠAFÁŘE et al. (2003) se na území zájmové lokality nachází 2 půdní typy, a to
fluvizemě glejové a šedozemě ze spraší.

Na základě charakteristiky půd v blízkém okolí plochy pro novostavbu skladu dle bonitovaných
půdně ekologických jednotek (BPEJ) se lokalita nachází v teplém, mírně vlhkém regionu a
převažují zde fluvizemě glejové na nivních uloženinách. Méně časté jsou zde jiné typy
fluvizemí a šedozemě modální včetně slabě oglejených a šedozemě luvické na spraších,
maloplošně se pak na lokalitě vyskytují i jiné půdní jednotky.

Půdy jsou zde hluboké (nad 60 cm), výjimečně středně hluboké (30 – 60cm), většinou
bezskeletovité nebo s příměsí s celkovým obsahem skeletu do 10 %. Obsah skeletu je
vyjádřen celkovým objemovým obsahem štěrku (pevných částic hornin od 4 do 30 mm) a
kamene (pevných částic hornin nad 30 mm).
Území v blízkém okolí záměru leží většinou na úplné rovině až rovině se sklonitostí do 30.
Expozice je všesměrná.

C.1.8. Zvláště chráněná území a přírodní parky, NATURA 2000
Zvláště chráněná území dle zákona č.114/1992 Sb. v platném znění, o ochraně přírody a
krajiny můžeme rozdělit na „velkoplošná“ a „maloplošná“. Do skupiny velkoplošných zvláště
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chráněných území jsou řazeny národní parky a chráněné krajinné oblasti. Zájmová lokalita
nezasahuje do žádného maloplošného ani velkoplošného zvláště chráněného území ani do
jeho ochranného pásma.
Nejbližším maloplošným zvláště chráněným územím je národní přírodní rezervace
Žebračka, chránící unikátní lesní komplex na severovýchodním okraji Přerova. Rezervace
byla vyhlášena v roce 1949 k ochraně zbylých lužních lesů a dubohabřin. Nachází se
v katastrálním území Přerov, má rozlohu cca 234 ha a místy se tu poměrně dobře zachovala
dřevinná skladba porostů. Vyskytují se tu také cenné mokřadní biotopy. Realizací záměru
nebude NPR nijak ovlivněna, neboť se nachází ve vzdálenosti min. 2,8 km severovýchodně od
záměru.

Zvláštním typem jsou území, která byla vybrána jako lokality soustavy chráněných území
NATURA 2000 podle legislativy ES, konkrétně podle směrnice č. 79/409/EEC o ochraně volně
žijících ptáků a směrnice č. 92/43/EEC o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů
a planě rostoucích rostlin. Jedná se o „evropsky významné lokality“ (EVL) a „ptačí oblasti“
(PO).

Mezi evropsky významné lokality je zařazena také lokalita CZ0714082 Bečva – Žebračka. Ta
zahrnuje území podél řeky Bečvy mezi Hranicemi a Lipníkem, vodní náhon Strhanec mezi
Osekem nad Bečvou a Přerovem a lesní celek Žebračka. Vyskytují se zde cenné přírodní
biotopy i významné druhy živočichů. Lokalita se však k záměru novostavby skladu přibližuje
nejvíce na vzdálenost cca 2 km, nebude tedy záměrem nikterak dotčena.

V zájmovém území neleží žádná ptačí oblast ani žádný přírodní park.

C.1.9. Území chráněná na základě mezinárodních úmluv
Dalším typem území jsou území vyhlášená v rámci realizace mezinárodních úmluv na ochranu
životního prostředí. Pro posuzování vlivů staveb na cenná území v České republice jsou
Evropskou komisí za ekologicky citlivé oblasti považovány mokřady mezinárodního významu
vyhlášené na základě Ramsarské úmluvy a území, která vyhovují požadavkům Bernské
konvence. Dále se do této kategorie zařazují i významná ptačí území (tj. lokality významné
z hlediska výskytu ptáků vytipované na základě daných světově platných kritérií – viz
internetové stránky BirdLife International).
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V zájmovém území se nenachází žádná lokalita chráněná na základě výše jmenovaných
mezinárodních úmluv.

C.I.10. Územní systém ekologické stability
ÚSES je vymezován na základě zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Můžeme
jej charakterizovat jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě
blízkých, ekosystémů. ÚSES umožňuje uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivě
působí na okolní, méně stabilní části krajiny a vytváří tak základ pro její mnohostranné
využívání.
Rozlišují se tři úrovně ÚSES:
-

místní

-

regionální

-

nadregionální

Prvky územního systému ekologické stability nadregionální úrovně jsou v zájmovém území
zastoupeny nadregionálním biokoridorem řeky Bečvy (NRBK 2/45), který se nachází cca
2,8 km severozápadně od záměru.

Do kategorie regionálně významných prků ÚSES patří komplex lesa Žebračka (statut národní
přírodní rezervace), který však rovněž leží v dostatečné vzdálenosti od místa záměru.

Prvky lokální úrovně ÚSES jsou v nejbližším okolí záměru zastoupeny lokálním biokoridorem
vedeným cca 700 m jihozápadně od lokality záměru.

Žádný z prvků ÚSES nebude záměrem dotčen.

C.1.11 Významné krajinné prvky
Pojem významný krajinný prvek byl do praxe zaveden zákonem č.114/1992 Sb. O ochraně
přírody a krajiny. VKP jsou dle tohoto zákona definovány jako ekologicky, geomorfologicky či
esteticky hodnotné části krajiny, které utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její
stability. VKP jsou jednak taxativně určeny zákonem – lesy, rašeliniště, vodní toky, jezera,
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rybníky a údolní nivy, jednak jsou jimi další segmenty krajiny, které v souladu se zákonem
zaregistruje příslušný orgán státní správy.

Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze
tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační
funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného
prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové
zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří
zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování
pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů.

V okolí záměru se nachází 2 typy významných krajinných prvků. První z nich představují vodní
toky. Nejvýznamnějším tokem je bezesporu řeka Bečva severozápadně od záměru a dále
vodní tok Svodnice, protékající jižně od záměru.
Druhým typem významných krajinných prvků jsou údolní nivy výše uvedených vodních toků.
Velká část těchto niv je však upravena a zastavěna. Pojem „údolní niva“ byl pro potřeby
ochrany přírody definován legislativním odborem MŽP ČR a publikován ve Věstníku MŽP
8/2007 v tomto znění: Údolní niva je rovinné údolní dno aktivované při povodňovém stavu
vodního toku; tvoří ji štěrkovité, písčité, hlinité nebo jílovité naplaveniny, jejichž úložné poměry
často vykazují nepravidelnosti způsobené větvením toku, vznikem ostrovů, meandrů,
náplavových kuželů a delt, sutí, svahových sesuvů apod. Terénními úpravami, zástavbou či
jinými technickými zásahy ztrácejí tyto prostory svůj přirozený charakter a nejsou pak
(přestože jejich fyzikálně-hydrologická charakteristika může být zachována) hodnoceny jako
údolní niva ve smyslu ustanovení §3 písm. b) zákona č. 114/92 Sb.

Významné lesní porosty a rybníky se v oblasti nacházejí až ve větší vzdálenosti od záměru a
záměr se jich nedotýká. Jižně od záměru ve vzdálenosti cca 50 m se nachází drobná vodní
plocha na pozemku vedeném dle katastru nemovitostí jako orná půda. Tato vodní plocha
nebude záměrem rovněž nijak dotčena.

V zájmovém území se podle informací MěÚ Přerov nenalézají žádné registrované významné
krajinné prvky.
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C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí
v dotčeném prostředí, které budou pravděpodobně významně
ovlivněny
C.2.1. Fauna a flóra
Zájmová lokalita leží z hlediska biogeografického členění České republiky (CULEK, 1996)
v Kojetínském bioregionu. Území leží v termofytiku, fytogeografickém okresu Haná,
podokresech Hanácká pahorkatina a Hornomoravský úval. V oblasti dochází k mísení
hercynské bioty s karpatskými prvky, jejichž pronikání je však omezeno intenzivní
zemědělskou činností.
FLÓRA
Potenciální přirozená vegetace
Potenciální přirozená vegetace představuje vegetaci, která by se za předpokladu nulového
působení člověka přirozeně vyskytovala v daném území. Vegetační typ by v takovém případě
byl výsledkem klimatických podmínek a stanovištních poměrů konkrétního stanoviště. Znalost
potenciální rekonstruované vegetace má velký význam především pro ochranu existujících
zbytků přirozených společenstev rostlin, a také pro volbu vhodné druhové skladby např. při
vegetačních úpravách a náhradních výsadbách dřevin. Podle Mapy potenciální přirozené
vegetace České republiky (NEUHÄUSLOVÁ, 1998) je v území záměru převažující
rekonstruovanou vegetací následující typ vegetace:
Jilmové doubravy (Querco-Fagetum) představují společenstvo jen zřídka zaplavovaných
říčních niv v nížinách teplé klimatické oblasti, s optimem výskytu v nadmořských výškách pod
220 m n. m. Je vázáno na pedogeneticky vyvinutější lužní, případně glejové půdy (hnědá
vega, hnědozemní glej) v širokých říčních úvalech.

Jilmová doubrava tvoří zpravidla třípatrové fytocenózy s dominantním dubem letním (Quercus
robur) nebo jasanem (Fraxinus excelsior) ve stromovém patru. Jasan bývá často hospodářsky
silně preferován. Podíl jilmů (Ulmus minor, Ulmus laevis), typických dřevin tvrdého luhu,
v poslední době naopak poklesl v důsledku grafiózy. Častou příměs tvoří lípa srdčitá (Tilia
cordata), ve vlhčí variantě též olše lepkavá (Alnus glutinosa) a další typické dřeviny měkkého
luhu, v sušší variantě habr (Carpinus betulus), příp. javor babyka (Acer campestre). Druhově
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bohaté bývá keřové patro. Kromě zmlazených dřevin stromového patra se nejčastěji objevuje
svída krvavá (Swida sanguinea), ve vlčích typech střemcha (Padus avium), příp. bez černý
(Sambucus nigra). Bylinné patro tvoří zpravidla výrazný aspekt jarních geofyt s dominancí
orseje jarního (Ficaria bulbifera, ve vlčích typech), dymnivky duté (Corydalis cava), sasanky
hajní (Anemone nemorosa), česneku medvědího (Allium ursinum), příp. bledule jarní
(Leucojum vernum), sněženky jarní (Galanthus nivalis) či ladoňky (Scilla vindobonensis).
Nejčastějšími složkami letního aspektu jsou bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria) nebo
kopřiva dvoudomá (Urtica dioica). Mechové patro je většinou zanedbatelné.

Zbytky porostů přirozeného složení jsou velmi sporadické. Většinu porostů představují
monokultury (Fraxinus exelsior, Quercus robur, případně i nepůvodní Quercus rubra, Acer
pseudoplatanus či rychle rostoucí hybridní topoly). Převážná část plochy těchto luhů je
zemědělsky využívána, a to především jako pole (zelenina, kukuřice, ozimý ječmen, pšenice,
řepka, cukrovka), řidčeji jako produktivní louky.

Fragmenty jilmových doubrav, kdysi typických prvků říčních niv nejnižší části střední a
severovýchodní Moravy, patří dnes k silně ohroženým společenstvům. Podmínkou jejich
existence je zachování přirozeného vodního režimu s občasnými záplavami. Odvodnění
pozemků, doprovázené sníženou produkční schopností stanoviště, bude mít za následek
vystřídání těchto společenstev dubohabřinami. Význam zachovaných porostů víceméně
přirozeného složení lze vidět v jejich funkci břehoochranné a půdoochranné a v pozitivním
vlivu na mezoklima území. Poskytují rovněž ochranu fauně v zemědělsky silně využívané
krajině úrodných úvalových luhů a nemalou mírou přispívají ke zvýšení diverzity území.
Aktuální vegetace zájmového území
Vzhledem k charakteru záměrem dotčených ploch (převažující orná půda) nepředpokládáme
na dané lokalitě výskyt rostlinných společenstev blízkých rekonstruovaným společenstvům,
ani výskyt zvláště ohrožených či zákonem chráněných druhů rostlin.
Nepředpokládáme, že by realizací záměru došlo k likvidaci hodnotných přírodních a/nebo
přírodě blízkých rostlinných společenstev a chráněných druhů rostlin.

Na řešené ploše významně převažuje orná půda, pouze v jižní části záměru se nachází
ostrůvkovitý dřevinný porost s převažujícím

topolem bílým (Populus alba), hlohem

(Crataegus sp.), růží šípkovou (Rosa canina). Na porost navazuje dřívější dřevinná liniová
výsadba jařábu obecného (Sorbus aucuparia), kultivaru vrby (Salix sp. 'Pendula'), apod.
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FAUNA
Vzhledem k umístění a charakteru lokality nepředpokládáme výskyt žádných zvláště
ohrožených ani zákonem chráněných druhů.
Z faunistického hlediska se nejedná o území příliš bohaté. V současnosti se na dotčeném
území rozkládají především travní společenstva, na kterých lze předpokládat výskyt drobných
savců jako je ježek východní (Erinaceus concolor), krtek obecný (Talpa europaea), hraboš
polní (Microtus arvalis), rejsek obecný (Sorex araneus), myšice (Apodemus sp.). Významný
podíl fauny pak tvoří ptáci. Lze jmenovat poštolku obecnou (Falco tinnunculus), káně lesní
(Buteo buteo), skřivana polního (Alauda arvensis), rehka domácího (Phoenicurus ochruros),
budníčka menšího (Phylloscopus collybita), sýkoru koňadru (Parus major), strnada obecného
(Emberiza citrinella), bažanta obecného (Phasianus colchicus), byl pozorován i výskyt
vlaštovky obecné (Hirundo rustica), která je podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. zařazena mezi
druhy ohrožené. Stavba však nikterak neovlivní její hnízdiště (zejména hospodářské a
technické budovy a jejich části ve vesnické zástavbě Lověšic) ani její loviště (intravilán
Lověšic, okolní zahrady, pole a v širším okolí vodní plochy). V jižní části plánovaného záměru
se nachází drobný keřový a dřevinný porost, který v zemědělsky obdělávané krajině
představuje útočiště pro řadu živočichů, jeho dotčení však nebude mít zásadní vliv na možnost
migrací či dotčení biotopů zvláště chráněných druhů.
Realizací záměru nedojde k zásahům do stanovišť zvláště chráněných druhů živočichů,
rozmnožišť, nocovišť ani zimovišť, nedojde ani k přetnutí migračních cest živočichů.

Obecně lze říci, že populace savců na dotčené lokalitě by optimalizací záměru neměly být
výrazně ovlivněny.

C.2.2. Nemovité kulturní památky, archeologická a paleontologická naleziště
Centrální část města Přerova okolo Horního náměstí byla v roce 1992 vyhlášena jako městská
památková zóna (Vyhláška MK ČR č. 476/1992 Sb. ze dne 10.9.1992 o prohlášení území
historických jader vybraných měst za památkové zóny). Hranice památkové zóny začíná na
nábřeží Protifašistických bojovníků p.č. 4954, pokračuje ulicí Pod valy p.č. 5065, prochází
vnějšími hranicemi p.č. 4996, 381 na ulici Wilsonovu p.č. 4951/3, pokračuje ulicí Pivovarskou
p.č. 4998, ulicí Na Marku p.č. 4955 a přes hranice p.č. 238 se vrací k nábřeží Protifašistických
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bojovníků, kde se hranice uzavírá (příloha k vyhlášce č. 476/1992 Sb.). Památková zóna je
však od lokality plánované stavby vzdálena cca 1 km a nebude záměrem nijak ovlivněna.

Celé území Přerova včetně širšího okolí je považováno z archeologického hlediska za
významné a v minulosti zde byly zjištěny četné archeologické nálezy. Severozápadně od
centra Přerova v Předmostí bylo objeveno naleziště pravěkého člověka – stanoviště lovců
mamutů s četnými kosterními pozůstatky z paleolitu. Lokalita byla prohlášena za kulturní
památku, nicméně prostor naleziště byl zdevastován panelovou výstavbou.

V nejbližším okolí plánované novostavby skladu se nachází několik kulturních nemovitých
památek, do přehledu v tab. 10 byly vybrány jen ty nejbližší nemovité kulturní památky.
V rámci širšího okolí se pak zejména ve městě Přerov vyskytuje celá řada památek.

Žádná z uvedených památek by neměla být plánovaným záměrem ovlivněna.
Tab. 10: Vybrané významné nemovité kulturní památky v okolí záměru „Přerov – novostavba
skladu“
název památky

rejstříkové
číslo

přijímací budova
železniční stanice

11170/9-28

socha Elektry

26356/8-546

činžovní dům SME

50854/9-85

kaple P. Marie

45709/8-557

Umístění

vzdálenost od záměru

Přerov I-Město, Husova 1,
parc.č. 908
Přerov I-Město, Husova,
parc.č. 6868/17
Přerov I-Město, Husova 10,
parc.č. 902
Přerov III-Lověšice, parc.č.
514

cca 700 m severně
cca 1 km severně
ca 800 m severně
ca 1 km jižně

http://monumnet.npu.cz/monumnet.php

C.2.3. Území se zvýšenou citlivostí, resp. zranitelností
V prostoru zájmové lokality se nenachází území se zvýšenou citlivostí, respektive zranitelností
s ohledem na stanovištní poměry. V bližším okolí záměru novostavby skladu se nenacházejí
území s výskytem sesuvů, sutě, nestabilizované náplavy a písky. Svahy se sklonem 6 – 12 %
se nalézají pouze v oblasti Čekyňského kopce a severovýchodně od Moštěnic. Rovněž
nepředpokládáme výskyt starých důlních děl. Podle mapy seizmického rajónování spadá
zájmové území do oblastí s očekávanou maximální hodnotou intenzity zemětřesení 6°MSK-64
(Mercalliho klasifikační stupnice upravená pro technickou praxi).
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Územím protéká řeka Bečva, pro kterou bylo rozhodnutím Okresního národního výboru
v Přerově z 22. 6. 1989 vyhlášeno záplavové území. Lokalita záměru se nachází v tomto
záplavovém území.

Území se nachází v oblasti s nízkým radonovým rizikem.
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich významnosti a
velikosti
D.1.1. Vlivy na flóru a faunu
Flóra
Realizace záměru nevyvolá zásah do lesních ekosystémů. Výstavbou záměru budou dotčeny
dřeviny rostoucí mimo les a to 3 stromy v místě napojení provizorní příjezdové komunikace na
ulici Kojetínská a v jejím dalším vedení v jižní části areálu, kde bude třeba vykácet
cca 12 dřevin liniového porostu (převážně jeřáb obecný) a cca 9 keřů východně od
akumulační nádrže na jižním okraji areálu.
Kácení dřevin by mělo být provedeno mimo vegetační období a období hnízdění ptáků, tj.
mimo měsíce duben až říjen. Pokud některé z kácených dřevin dosáhnou parametrů daných
vyhláškou č. 395/1992 Sb., je třeba předem zažádat příslušný orgán ochrany přírody
(Magistrát města Přerova) o povolení ke kácení dřevin. Příslušný orgán ochrany přírody poté
může stanovit provedení náhradních výsadeb ke kompenzaci ekologické újmy.
Vzhledem k tomu, že se z převažující části jedná v lokalitě plánovaného záměru o ornou půdu,
můžeme považovat vliv na flóru za málo významný.
Fauna
Podle dostupných informací nebyl na zájmové lokalitě zjištěn výskyt zvláště chráněných
živočichů dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a vyhlášky č. 365/1992 Sb.

Provoz skladového centra nepředstavuje významné riziko pro volně žijící živočichy.

Vzhledem k aktuálnímu stavu fauny v lokalitě a vzhledem k lokalizaci objektu na okraji
intravilánu Přerova, nepředstavuje výstavba a provoz skladového centra významné riziko pro
volně žijící živočichy. Negativní vliv na zoocenózu lze označit za akceptovatelný.
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Ekosystémy
Realizace stavebního záměru nebude znamenat negativní ovlivnění ekosystémů, ke kterému
dojde zejména díky odstranění bylinných a keřových porostů. Vzhledem k tomu, že se zde
jedná především o soubor náletových dřevin a plevelných bylin a nejedná se o floristicky a
faunisticky cennou lokalitu, nebude zásah do ekosystémů nijak zásadní. Zároveň prvky ÚSES
se nacházejí v dostatečné vzdálenosti, tudíž nebudou realizací stavebního záměru negativně
ovlivněny. Ostrůvkovitá plocha dřevin, sloužící jako útočiště živočichů v agrární krajině a jako
migrační prvek, zůstane zachována.

Stejně tak lze ve shodě s příslušným orgánem ochrany přírody konstatovat (viz příloha 7), že
vliv hodnoceného záměru na území soustavy NATURA 2000 nebude významný.

D.1.2. Vliv na významné krajinné prvky
Nejbližším VKP v okolí posuzovaného záměru je VKP vodní tok Svodnice, protékající
cca 600 m jižně od plánovaného areálu. Tento však nebude záměrem nijak dptčen, stejně tak
ani ostatní VKP (lesy, rybníky, apod.), neboť se nacházejí v dostatečné vzdálenosti od lokality
záměru. V sousedství jižně od záměru (cca 50 m) se nachází drobná vodní plocha na
pozemku, který je dle katastru nemovitostí veden jako orná půda, tato vodní plocha rovněž
nebude záměrem dotčena.
Stavbou dojde pouze k dotčení cca 15 kusů dřevin rostoucích mimo les.

Lze tedy konstatovat, že realizace záměru nebude mít žádný vliv na významné krajinné prvky.

D.1.3. Vlivy stavby na estetickou hodnotu krajiny
Skladové centrum bude po stránce architektonické zcela odpovídat obvyklému standardu
obdobných objektů. Vzhledem k tomu, že stavební záměr bude situován do stávající zástavby
obdobných objektů a svou výškou nebude výrazně vyčnívat (výška cca 13 m), nepovažujeme
negativní estetický vliv stavebního záměru na krajinu za nijak zásadní.

D.1.4. Vlivy na ovzduší
Vliv stavby na ovzduší v období výstavby lze omezit na emise tuhých částic do ovzduší při
manipulaci se sypkými hmotami a na emise ze stavebních strojů a nákladních automobilů.
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Dopad vlastní stavební činnosti (včetně zemních prací) bude co nejvíce minimalizován
zvolenou technologií zakládání a provádění stavby.

Vlivy vyvolané stavební dopravou a mechanizací nebyly pro potřeby oznámení matematicky
modelovány. Vzhledem k předpokládanému rozsahu stavebních prací a umístění stavby lze
však tvrdit, že vliv ze stavební činnosti za dodržení opatření uvedených v kapitole D.4. nebude
mít významný negativní vliv na ovzduší v širším okolí zájmové lokality.

V rámci realizace záměru nebude instalován žádný nový střední, velký či zvláště velký zdroj
znečištění ovzduší. Rovněž nepředpokládáme žádné zásadní změny v imisní situaci podél
přístupových cest na místo staveniště.
Vytápěna bude pouze administrativní přístavba hal, a to dvěma kotli, každý o výkonu max. 40
kW, spalujících propan. Dalším zdrojem znečistění ovzduší budou pojezdy jak nákladních
vozidel, tak osobních vozidel zaměstnanců a návštěvníků skladového centra. Konkrétní údaje
jsou uvedeny v příloze 5.
Z důvodu možného negativního ovlivnění ovzduší byla zpracována rozptylová studie
(Peterková 2011), která hodnotí negativní vlivy vyvolané realizací stavebního záměru.
Rozptylová studie zahrnuje vliv bodových zdrojů znečištění ovzduší (vytápění administrativní
budovy) a osobní dopravy a pojezdů z nákladní a železniční dopravy. Je zpracována pro rok
2013 (I.etapa) a pro rok 2020 (II.etapa – vybudování dálničního obchvatu města Přervoa –
dálnice D1), a zahrnuje nejhorší možný stav způsobený realizací stavebního záměru.
Konkrétní údaje jsou uvedeny v kapitole B.3.1. Emise a v příloze 5.

Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že po realizaci stavebního záměru nebudou v místě
nejbližší obytné zástavby v lokalitě překračovány imisní limity většiny sledovaných škodlivin.
Problematickou škodlivinou by mohly být za nepříznivých rozptylových podmínek průměrné
denní koncentrace PM10, kde se odhad imisního pozadí pohybuje okolo 55 µg.m-3, což je za
hranicí imisního limitu. Příspěvek k průměrné denní koncentraci PM10 bude však velmi nízký
(max. 0,059 µg.m-3 v místě nejbližší obytné zástavby). Na hranici imisního limitu se dle
výsledků stanice AIM v Přerově pohybuje i roční průměrná koncentrace částic PM2,5.
Příspěvek vyvolaný provozem stavebního záměru bude v místě nejbližší obytné zástavby cca
0,011 µg.m-3, což představuje 0,04 % imisního limitu. Dále bude velmi pravděpodobně
překročen imisní limit pro roční průměrnou koncentraci benzo(a)pyrenu, která je v Přerově dle
výsledků měřících stanic překračována již v současnosti a pohybuje se okolo 2 ng.m-3.
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Z výsledků

výpočtu

je

však

zřejmé,

že

příspěvek

k průměrné

roční

koncentraci

benzo(a)pyrenu bude minimální (bude se pohybovat v řádu desetitisícin procenta).

U ostatních charakteristik budou imisní limity splněny.

Z výše uvedených výsledků je patrné, že imisní příspěvek uvažovaného stavebního záměru ke
stávající pozaďové koncentraci jednotlivých škodlivin ve městě Přerově bude velice nízký
(max. 0,1 % imisního limitu i imisního pozadí), což se na pozaďové imisní koncentraci
prakticky neprojeví.

Z výsledků rovněž vyplývá, že v etapě II. stavebního záměru dojde k odklonění dopravy z ulice
Kojetínské na nový dálniční obchvat a doprava nebude vedená přes centrum Přerova. Dojde
tak i k částečnému odklonění imisní zátěže mimo obytnou zástavbu v Přerově. Ve II. etapě se
však částečně navýší intenzita dopravy, což např. u referenčního bodu č. 1 vyrovná pozitivní
vliv napojení areálu na dálniční obchvat. Lze konstatovat, že lokalita určená k realizaci
stavebního záměru je vybraná velmi vhodně v blízkosti nádraží a železniční vlečky a
v blízkosti budoucího obchvatu města.

D.1.5. Vlivy na půdu
Pozemky určené ke stavbě se nacházejí na jižním okraji intravilánu města Přerova, v blízkosti
vlakového seřadiště. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č.: parc. č.: 5869/1, 5862/6,
5869/7, 5875/13, 5875/26, 5875/48, 5875/55, 5926/1, 5926/2, 5926/3, 5990/43, 5950/1,
5875/51, 5875/27, 5875/28, 5869/6, 5869/4, 5869/3, 5869/5, 5875/47 v k.ú. Přerov.

Dle Katastru nemovitostí se jedná především o pozemky zahrnující ornou půdu (viz tab. 2),
která je chráněna jako zemědělský půdní fond (ZPF). U těchto pozemků bude třeba jejich
trvalé vynětí ze zemědělského půdního fondu. Všechny uvedené pozemky spadají do třídy
BPEJ (bonitačně půdně ekologická jednotka) s kódem 35800, II.stupeň ochrany BPEJ, kde
jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů
nadprůměrnou produkční schopnost. V tomto případě jsou však již dotčené pozemky
vymezeny územním plánem jako plocha pro budoucí plochy terminálu kombinované dopravy a
logistického centra. Při správné skrývce orniční vrstvy není třeba očekávat významné
negativní ovlivnění ploch ZPF.
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Realizace záměru si nevyžádá dočasné či trvalé vynětí půd ze PUPFL (pozemky určené k
plnění funkcí lesa).

Ovlivnění půdy vlivem výstavby skladového centra bude při dodržení opatření uvedených
v kapitole D.4 málo významné.

D.1.6. Vlivy na nerostné zdroje a geologické prostředí
Jak již bylo uvedeno v předcházejících kapitolách, v bezprostřední blízkosti zájmové lokality se
nenachází žádné významné ložisko nerostných surovin, stanovený dobývacím prostor,
chráněné ložiskové území či území bilancovaných výhradních a nevýhradních ložisek dle
zákona č. 44/1988 Sb. (horní zákon, v platném znění).

Realizace záměru nebude tedy dle nám známých skutečností mít žádný negativní vliv na
horninové prostředí a využívání horninových a nerostných zdrojů v širším okolí zájmové
lokality.

D.1.7. Vlivy na vodní toky, vodní plochy a vodní zdroje
V bezprostřední blízkosti stavebního záměru se nevyskytují žádné vodní plochy, vodní toky
ani zde není situováno pásmo hygienické ochrany podzemních vod. Lze tedy konstatovat, že
uvažovaný stavební záměr nebude mít významný vliv na vodní toky, plochy či zdroje. Odpadní
vody budou odvedeny do systému veřejné kanalizace. Dešťové vody budou odváděny
systémem dvou akumulačních a vsakovacích objektů. Podzemní vody v okolí nebudou
provozem záměru významně ohroženy.
Záměr se nachází v CHOPAV Kvartér řeky Moravy. Možnost ovlivnění podzemních vod
souvisí především s úniky znečišťujících látek při haváriích. Při dodržování bezpečnosti práce
a doporučení uvedených v kapitole D.IV bude toto riziko minimalizováno.

V souvislosti s umístěním záměru v záplavovém území řeky Bečvy byla navržena odpovídající
úroveň podlah objektu. Je třeba zažádat příslušný vodoprávní úřad o souhlas ke stavbám
v záplavovém území (dle §17 zákona č. 254/2001 Sb.).
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D.1.8. Vlivy stavby na veřejné zdraví
Z hlediska potencionálního ovlivnění obyvatelstva přicházejí teoreticky v úvahu faktory
fyzikální (hluk, vibrace), chemické (znečišťování ovzduší, vody a půdy) a psychosociální
(rušení pohody aj.). Jako nejvýznamnější možné vlivy spojené s výstavbou a provozem
skladového centra byly v rámci přípravných prací vytipovány vlivy spojené s hlukovým
zatížením lokality a znečišťováním ovzduší.

Nárůst hluku v etapě výstavby bude plně reverzibilní a bude omezen pouze na krátké období
výstavby, kdy není třeba předpokládat, že bude mít realizace stavebního záměru významný
negativní dopad na obyvatele v nejbližších obytných domech.

V období provozu záměru dojde pouze k mírnému navýšení hladiny hluku na ulici Kojetínská
(o 0,2 dB). Ve druhé etapě, kdy dojde k napojení areálu na dálnici D1, nebude nákladní
doprava již hlukovou situaci na ulici Kojetínská ovlivňovat. Hluk z ostatních zdrojů bude
setrvalý a nebude nadlimitně ovlivňovat žádný z okolních obytných objektů. Hygienický limit
z provozu areálu nebude ve výhledovém stavu překročen v žádném venkovním chráněném
prostoru staveb a není tedy třeba očekávat ovlivnění zdraví obyvatelstva.

Znečišťování ovzduší v etapě výstavby bude časově omezené a plně reverzibilní a pokud
budou přijata preventivní opatření uvedena v kapitole D.4., nebude etapa výstavby skladového
areálu znamenat významný vliv na zdraví obyvatel.

Z rozptylové studie (příloha 5) vyplývá, že imisní příspěvek uvažovaného stavebního záměru
ke stávající pozaďové koncentraci jednotlivých škodlivin ve městě Přerově bude velice nízký
(max. 0,1 % imisního limitu i imisního pozadí), což se na pozaďové imisní koncentraci
prakticky neprojeví. Problematickou škodlivinou jsou na území města Přerova za nepříznivýh
rozptylových podmínek průměrné denní koncentrace PM10, kde se odhad imisního pozadí
pohybuje okolo 55 µg.m-3, což je za hranicí imisního limitu. Příspěvek k průměrné denní
koncentraci PM10 bude však velmi nízký. Na hranici imisního limitu se dle výsledků stanice
AIM v Přerově pohybuje i roční průměrná koncentrace částic PM2,5. Příspěvek vyvolaný
provozem stavebního záměru bude v místě nejbližší obytné zástavby představovat 0,04 %
imisního limitu. Dále bude velmi pravděpodobně překročen imisní limit pro roční průměrnou
koncentraci benzo(a)pyrenu, která je v Přerově dle výsledků měřících stanic překračována již
v současnosti a pohybuje se okolo 2 ng.m-3. Z výsledků výpočtu je však zřejmé, že příspěvek
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k průměrné roční koncentraci benzo(a)pyrenu bude minimální (bude se pohybovat v řádu
desetitisícin procenta). Po realizaci připojení na nový dálniční obchvat (etapa II.), bude navíc
doprava odkloněna od centra města Přerova, dojde tak k částečnému snížení imisní zátěže
obyvatelstva.

Za podmínky dodržení všech stávajících legislativních norem a doporučení, která jsou
uvedena v předloženém oznámení, není dán předpoklad závažného ovlivnění zdravotního
stavu obyvatelstva v důsledku realizace stavebního záměru.

Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby
Přesný počet obyvatel či plochu zasaženého území ovlivněných účinky stavby nelze stanovit.
Nejbližší obytná zástavba se nachází na Kojetínské ulici cca 450 m severozápadně a na ulici
Mírová cca 350 m jižně od záměru. Jedná se o několik málo rodinných domků. Můžeme
hovořit max. o dvou desítkách obyvatel. Žádný z předepsaných limitů (z hlediska hluku a
ochrany ovzduší) zde nebude v souvislosti s realizací záměru překročen. Vlivy na obyvatele
byly vyhodnoceny jako málo významné a omezené především na období stavebních prací.
Ovlivnění faktorů psychické pohody
Faktory psychické pohody by mohly být ovlivněny zejména v době výstavby. Rušivým
faktorem by mohla být jednak doprava stavebních materiálů na stavbu a pak vlastní stavební
práce. Tyto vlivy (které jsou dočasné) však budou minimalizovány na nejnižší možnou míru
dodržováním opatření, která jsou uvedena souhrnně v kapitole D.4. Rovněž prašnost, jejíž
limity jsou na území Přerova již současnosti překračovány, by mohla představovat snížení
faktoru pohody. Zvýšená prašnost se může projevovat zejména v období provádění
výkopových prací za dlouhodobě suchého a větrného období. Tento vliv je rovněž dočasný
(omezen na období výstavby), přičemž při provozu již skladové centrum významným zdrojem
prašnosti nebude.

V etapě provozu skladového centra dojde k částečnému zhoršení imisní a hlukové situace,
která však nebude mít významný vliv na zhoršení psychické pohody obyvatel.
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D.1.9. Vlivy na nemovité kulturní památky, archeologické památky a naleziště
Jak je již uvedeno v kapitole C.2.2. Nemovité kulturní památky, archeologická a
paleontologická naleziště, nebude žádná z nemovitých kulturních památek plánovanou
výstavbou skladového areálu dotčena.

Vzhledem k možnosti archeologických nálezů je nutné zajistit archeologický dozor.

D.1.10. Ostatní vlivy
Samotná stavba a provoz sebou neponesou riziko biologických vlivů na okolní společenstva.
Zejména v období výstavby existuje riziko zavlečení nepůvodních druhů rostlin do lokality –
zejména jde o křídlatku japonskou (Reynoutria japonica) a její křížence. Jiné ekologické vlivy
(např. ionizující nebo elektromagnetické záření) nebyly v rámci zpracovávání oznámení
prokázány.

D.1.11. Vliv produkce odpadů
Odpady budou vznikat v rámci výstavby i v rámci provozu areálu. Původce odpadů bude,
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění, nakládat s odpady podle jejich
skutečných vlastností. Bude je shromažďovat a třídit podle druhu a kategorií a zabezpečí je
před nežádoucím únikem do životního prostředí. Odstranění všech odpadů bude zajištěno
subdodavatelsky oprávněnou společností vlastnící příslušná oprávnění při nakládání
s odpady.

Bude-li s odpady v lokalitě v průběhu výstavby a provozu nakládáno v souladu s platnou
legislativou na úseku odpadového hospodářství, nepředpokládáme žádné negativné ovlivnění
životního prostředí v důsledku produkce odpadů z provozu a výstavby areálu.

Vliv produkce odpadů v období výstavby nebude z hlediska životního prostředí významný,
zároveň produkce odpadů v období provozu by neměla výrazně zatěžovat životní prostředí.
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D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Přesný počet obyvatel či plochu zasaženého území ovlivněných účinky stavby nelze stanovit.
Nejbližší obytná zástavba se nachází na Kojetínské ulici cca 450 m severozápadně a na ulici
Mírová cca 350 m jižně od záměru. Jedná se o několik málo rodinných domků. Můžeme
hovořit max. o dvou desítkách obyvatel. Žádný z předepsaných limitů (z hlediska hluku a
ochrany ovzduší) zde nebude v souvislosti s realizací záměru překročen. Vlivy na obyvatele
byly vyhodnoceny jako málo významné a omezené především na období stavebních prací.

D.3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahující
státní hranice
Nejsou předpokládány žádné nepříznivé vlivy přesahující hranice ČR.

D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů
Investor dodrží veškerá nařízení, opatření a navazující rozhodnutí dle platných legislativních
předpisů – viz jednotlivé kapitoly oznámení a tab. 1.

Dále bude nutné dodržovat opatření podle následující specifikace:
Opatření ve fázi přípravy:


Bude zpracován harmonogram výstavby tak, aby v maximální možné míře eliminoval
nepříznivé dopady na veřejné zdraví obyvatelstva a jednotlivé složky životního prostředí.



Bude vypracován systém nakládání s odpady vznikajícími v průběhu stavby, který bude
zaměřen na jejich třídění, oddělené shromažďování a následné využití či odstranění.



Pokud bude při výstavbě zacházeno s látkami závadnými vodám ve větším rozsahu, nebo
když bude zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo
podzemní vody, je třeba pro období výstavby zpracovat plán opatření pro případ havárie.



Po dohodě s vodoprávním úřadem (dle §71, odst.4 zákona č. 254/2001 Sb.) zpracovat
povodňový plán
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Opatření ve fázi realizace:


Během stavby budou dodržovány podmínky na ochranu životního prostředí a jeho
jednotlivých složek, bezpečnosti práce, požárního zabezpečení a ochrany zdraví a
zdravých životních podmínek při výstavbě, dle platných právních předpisů, směrnic a
platných technických norem.



Dodavatel stavby bude zodpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím
využívaných přístupových cest ke staveništi po celou dobu probíhajících stavebních prací.



Na zařízení staveniště budou minimalizovány zásoby sypkých stavebních materiálů a
ostatních potenciálních zdrojů prašnosti; vlastní zemní práce budou prováděny po etapách
vždy v rozsahu nezbytně nutném.



Areál staveniště a příjezdové komunikace je třeba pravidelně zkrápět, aby bylo zamezeno
zvýšené prašnosti. Příjezdové komunikace je nutné pravidelně uklízet.



Vozidla přepravující sypké materiály musí být zaplachtována.



Vozidla přepravující stavební materiál je nutné pravidelně čistit, aby nedocházelo ke
znečišťování veřejných komunikací. Případné znečištění veřejných komunikací musí být
ihned odstraněno.



Místa nakládky materiálu na přepravní vozidla by měla být buď zpevněná nebo budou
pravidelně zkrápěna a uklízena tak, aby nedocházelo vlivem pojezdů k víření prachových
částic.



Případné mezideponie výkopových zemin budou udržovány v bezplevelném stavu. Ty,
které nebudou bezprostředně využity do 6-ti týdnů od vlastní skrývky, budou osety
travinami.



Kácení dřevin doporučujeme provést mimo měsíce duben – říjen.



Možnému znečištění půd je třeba předejít uložením látek škodlivých půdám a vodám
v k tomuto účelu vyhrazených prostorách. Tato podmínka se vztahuje především
k otázkám spojeným s nakládáním s odpady, pohonnými hmotami, apod.



Plnění palivy v areálu stavby provádět pouze v nezbytných případech, kdy by plnění mimo
areál bylo organizačně neschůdné nebo technicky nerealizovatelné.



Na staveništi nebude prováděna údržba mechanismů.



V případě archeologického nálezu je třeba oznámit tuto skutečnost příslušnému
Památkového ústavu a zajistit záchranný archeologický výzkum.



Z důvodu prevence ruderalizace území budou v rámci konečných terénních úprav
rekultivovány všechny plochy zasažené stavebními pracemi.
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Opatření ve fázi provozu:


Bude monitorován nástup neoindigenofytů, v případě jejich zjištění bude přistoupeno
k jejich likvidaci.

D.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech, a neurčitostí, které se
vyskytly při specifikaci vlivů
Odchylky od provedeného hodnocení jednotlivých vlivů mohou vzniknout v průběhu
zpracování dalšího stupně projektové dokumentace v důsledku změny vstupních dat.

Určité nedostatky sebou vždy nese modelové zpracování (hluková studie, rozptylová studie).
Tyto nedostatky jsou dány přesností vstupních údajů, zatížením výpočtů chybou spojenou
s vlastní výpočtovou metodou, atd. Odchylky od provedeného hodnocení jednotlivých vlivů
mohou

také

následně

vzniknout

v průběhu

zpracování

dalšího

stupně

projektové

dokumentace v důsledku precizace vstupních dat.

V případě interpretace informací z mapových podkladů, které byly převážně středních měřítek,
dochází vždy k určitému zobecnění a jisté míře nepřesnosti ve vztahu k dané lokalitě. Pokud
to však bylo v našich možnostech, snažili jsme se o uvedení informací vztahujících se
konkrétně k námi posuzované lokalitě.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Investor nepředkládá variantní řešení záměru.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Při realizaci záměru je třeba respektovat další omezení, daná existujícími limity ochrany
území, tak jak jsou výše popsány. Žádné další doplňující údaje nejsou známy. Mapová, resp.
jiná dokumentace je součástí příloh tohoto oznámení, resp. byla uvedena přímo ve výše
uvedeném textu.
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G. VŠEOBECNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Důvodem pro vypracování Oznámení je skutečnost, že záměr „Přerov – novostavba skladu“
svojí dikcí splňuje kritérium stanovené v zákoně o posuzování vlivů na životní prostředí,
příloze I., kategorii II, bodu 10.6 „Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních
středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s
kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu“.
Dle této přílohy tak záměr podléhá zjišťovacímu řízení. Příslušným orgánem státní správy je
v tomto konkrétním případě Krajský úřad Olomouckého kraje.

Hodnocený záměr zahrnuje jen jednu variantu technického a technologického řešení. Jiná
varianta technického a technologického řešení záměru než předkládaná varianta v oznámení
není investorem uvažována.

Záměr „Přerov – novostavba skladu“ zahrnuje výstavbu šestilodního skladového objektu
o celkových rozměrech cca 156 x 144 m s příhradovými nosnými prvky. K halám bude z jižní
části přidružena administrativní budova o rozměrech cca 15 x 30 m. Součástí řešení bude
návrh kapacitně dostačujících ploch dopravní infrastruktury, včetně statické dopravy
nákladních i osobních vozidel.
Do objektu skladové haly bude severním napojením zaústěna vlečka, která bude v hale
dvoukolejná, neelektrifikovaná, se zapuštěným kolejovým ložem.
V halách budou umístěny linky na příčné a podélné dělení plechů za studena a za tepla. Bude
probíhat návoz železných svitků po železnici a rozvoz nařezaných plechů odběratelům
převážně kamionovou dopravou.
Areál bude napojen provizorní komunikací o délce cca 600 m na silnici II/438 (ulice
Kojetínská), která bude po vybudování dálničního přivaděče na dálnici D1 a napojení areálu
společnosti NYPRO na dálniční síť zrušena.

Většina pozemků – a to pozemky parc. č. 5869/1, 5875/26, 5875/48, 5875/55, 5926/1
a 5926/2 náleží dle Katastru nemovitostí do zemědělského půdního fondu (ZPF) a bude tedy
třeba jejich trvalé odnětí ze ZPF. Uvedené pozemky spadají do třídy BPEJ (bonitačně půdně
ekologická jednotka) s kódem 35800, II. třída ochrany BPEJ. V tomto případě jsou však již
dotčené pozemky vymezeny územním plánem jako plocha pro budoucí plochy terminálu
kombinované dopravy a logistického centra. Není třeba očekávat významný negativní vliv na
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ZPF. Realizace záměru si nevyžádá dočasné či trvalé vynětí půd ze PUPFL (pozemky určené
k plnění funkcí lesa).

Areál bude zásobován elektrickou energií z vlastní trafostanice, k zásobování užitkovou vodou
bude na pozemku zbudována kopaná studna, splašková voda bude odváděna připojením na
městskou kanalizaci. Dešťová voda ze střech bude odváděna do dvou akumulačních a
vsakovacích objektů v severozápadním a jihozápadním rohu plánovaného areálu, z nichž
bude vsakovat přetlakem přes spouštěné studny do štěrkovito-písčité vrstvy. Dešťové vody
z komunikací budou zasakovat přímo do vod podzemních přes zasakovací rigoly uložené
podél těchto komunikací. Dešťové vody z odstavné plochy kamionů budou před zaústěním do
dešťové stokové sítě a do akumulačního a vsakovacího rybníka předčištěny v odlučovači
lehkých kapalin. Administrativní přístavba bude vytápěna ze zásobníku na kapalný propan.

Posuzovaný záměr bude klást zvýšené nároky na dopravní infrastrukturu jak v období
výstavby, tak v období provozu. Nárůst dopravy na přilehlých komunikacích, který bude
způsoben dovozem materiálu pro výstavbu a odvozem odpadů ze stavby, bude časově
omezen pouze na dobu výstavby. V rámci provozu areálu bude probíhat návoz materiálu
především po železnici a odvoz kamionovou dopravou. Bude rovněž mírně navýšena osobní
doprava související s návozem zaměstnanců.

V rámci realizace záměru nebude instalován žádný nový střední, velký, zvláště velký zdroj
znečišťování ovzduší. Po dobu výstavby může být plocha staveniště stacionárním (plošným)
zdrojem znečišťování ovzduší. V kapitole D.4. jsou uvedena opatření na eliminaci vlivů stavby
na ovzduší.

Z rozptylové studie (Ecological Consulting a.s., 2011, příloha 5) vyplývá, že imisní příspěvek
uvažovaného stavebního záměru ke stávající pozaďové koncentraci jednotlivých škodlivin ve
městě Přerově bude velice nízký (max. 0,1 % imisního limitu i imisního pozadí), což se na
pozaďové imisní koncentraci prakticky neprojeví.

Výstavbou skladové haly dojde k mírnému navýšení hlučnosti na ulici Kojetínská. Toto
navýšení bude trvat do výstavby dálnice D1 kolem Přerova, kdy by se měla doprava přesunout
na tuto dálnici. Hluk z ostatních zdrojů bude setrvalý a nebude nadlimitně ovlivňovat žádný
z okolních obytných objektů. Jedná se o průmyslovou lokalitu a většina obytných objektů je
situována poměrně daleko od plánované skladové haly. Noční provoz v areálu neprobíhá a
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jediným zdrojem hluku v noční době je příjezd/odjezd zaměstnanců, který však bude výrazně
podlimitní. Hygienický limit z provozu areálu nebude ve výhledovém stavu překročen
v žádném venkovním chráněném prostoru staveb.

Při dodržení navržených opatření tak nebude znamenat realizace stavebního záměru
významný zásah do životního prostředí a zdraví obyvatel.

Odpady budou vznikat při výstavbě i provozu záměru. Odpady, které vzniknou v průběhu
stavebních prací, budou odváženy a likvidovány mimo staveniště. Tato činnost bude zajištěna
dodavatelem stavebních prací, popř. odbornou firmou. Bude-li s odpady v areálu nakládáno
v souladu s platnou legislativou na úseku odpadového hospodářství, nepředpokládáme žádné
negativní ovlivnění životního prostředí v důsledku produkce odpadů z výstavby skladového
objektu.

Z hlediska zájmů hájených ochranou přírody a krajiny můžeme konstatovat, že lokalita se
nachází mimo velkoplošná i maloplošná zvláště chráněná území a současně i mimo území
soustavy NATURA 2000. Lokalita záměru leží v území chráněné oblasti přirozené akumulace
podzemních vod Kvartéru řeky Moravy. Možnost ovlivnění podzemních vod souvisí především
s úniky znečišťujících látek při haváriích. Při dodržování bezpečnosti práce a doporučení
uvedených v kapitole D.IV bude toto riziko minimalizováno.

Na základě provedených průzkumů nebyl v okolí zájmové lokality zjištěn výskyt zvláště
chráněných živočichů dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a vyhlášky
č. 365/1992 Sb. Lokalita rovněž nemá parametry pro využívání coby migračního koridoru či
biotopu zvláště chráněných druhů živočichů. Ostrůvkovitá lesní zeleň v jižní části areálu
zůstane zachována.

Realizace záměru dle nám známých skutečností nebude mít žádný negativní vliv na horninové
prostředí a využívání horninových a nerostných zdrojů v širším okolí zájmové lokality.

Vzhledem k lokalizaci záměru na okraji intravilánu města v průmyslové zóně a v návaznosti na
stávající zástavbu nepředpokládáme negativní vliv na krajinný ráz.
Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů vztahujících se
k posuzovanému záměru, současnému i výhledovému stavu jednotlivých složek
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životního prostředí a s přihlédnutím ke všem souvisejícím skutečnostem lze
konstatovat, že navrhovaný záměr svými parametry nepřekračuje povolené limity, a
proto jej LZE v navržené lokalitě DOPORUČIT k realizaci.
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H.PŘÍLOHY
Příloha 1

Mapa širších vztahů

Příloha 2

Celková situace stavby (pozn. není v měřítku)

Příloha 3

Charakteristický řez stavbou a umístění technologie (pozn. není v měřítku)

Příloha 4

Hluková studie

Příloha 5

Rozptylová studie

Příloha 6

Vyjádření stavebního úřadu města Přerova k záměru z hlediska územně
plánovací dokumentace

Příloha 7

Stanovisko orgánu ochrany přírody z hlediska území NATURA 2000

Příloha 8

Plná moc

Příloha 9

Osvědčení o odborné způsobilosti

Seznam vybraných podkladových materiálů:
Projektová dokumentace, studie, …


Územní plán města Přerova



Projektové materiály k dokumentaci pro územní řízení (Ing. Zdeněk Tomek – stavební
firma, duben 2011 )



Tylich J. (2011): Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu staveniště novostavby
skladových hal společnosti NYPRO hutní prodej, a.s. v Přerově, Ing. Jaroslav Tylich, GTX,
Inženýrská geologie a její aplikace.



Tylich J. (2011): Posouzení hydrogeologických poměrů lokality určené pro vsakování
dešťových vod ze střech a parkovacích ploch u skladových hal společnosti NYPRO hutní
prodej, a.s. v Přerově, Ing. Jaroslav Tylich, GTX, Inženýrská geologie a její aplikace.

Zákony a jiné právní normy, metodické pokyny


Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (ve znění pozdějších změn a
doplňků).



Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v
platném znění.



Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (ve znění pozdějších změn a
doplňků).



Zákon č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění.
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Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.



Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.



Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (ve znění pozdějších změn a
doplňků).



Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.



Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech (ve znění pozdějších změn a doplňků).



Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v
platném znění.



Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých dalších zákonů (zákon o
obalech), v platném znění.



Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
(zákon o ochraně ovzduší), v platném znění.



Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně
některých dalších zákonů, v platném znění.



Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění.



Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací, v platném znění.



Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.



Vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany
zemědělského půdního fondu.



Vyhláška 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristiky bonitovaných půdně
ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci (změna 546/2002
Sb.)



Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
v platném znění.



Vyhláška

č.381/2001

Sb.,

kterou

se

stanoví

Katalog

odpadů,

Seznam

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu
odpadů (Katalog odpadů), v platném znění.


Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.



Vyhláška č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a
způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, v platném znění.



Vyhláška č. 229/2002 Sb., o oblastech povodí, v platném znění.
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Vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru
některých výrobků, v platném znění.



Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich
využívání na povrchu terénu, v platném znění.



Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném
znění.



Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší



Metodický pokyn MŽP OOLP/1067/96, ze dne 1. 10. 1996, k odnímání půdy ze
zemědělského půdního fondu.



Věstník EIA 1997 – 2011.

Mapové podklady


Česká republika - obecně zeměpisná mapa. 1:1000 000, Kartografie Praha, 1993.



Quitt, E. (1971): Klimatické oblasti Československa. 1:500 000. Geografický ústav ČSAV,
Brno.



NEUHÄUSLOVÁ Z. et al. (1998): Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky.
Academia, Praha, 341 pp.



CHÁB J. – STRÁNÍK Z. – ELIÁŠ M. (2007): Geologická mapa České republiky 1 : 500 000,
ČGS, Praha.



TOMÁŠEK M. (2003): Půdní mapa České republiky. ČGS, Praha.



Odvozená mapa radonového rizika ČR, 1:200 000, ČGÚ Praha,



Mapa seizmického rajónování ČSSR, Geofyzikální ústav ČAV, 1987

Publikace


BLÁHA, K., CIKRT, M. (1996): Základy hodnocení zdravotních rizik. Státní zdravotní ústav,
Praha.



CULEK M. et al. (1996): Biogeografické členění České republiky. Enigma, Praha, 347 pp.



DEMEK, J. (1987): Hory a nížiny. ČSAV, Praha, 584 pp.



EDIP s.r.o. (2007): TP 189, Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích.



FORMAN R.T.T. & GODRON M. (1993): Krajinná ekologie. Academia, Praha, 583 s.



CHÁB J. – STRÁNÍK Z. – ELIÁŠ M. (2007): Geologická mapa České republiky 1 : 500 000,
ČGS, Praha.



NEUHÄUSLOVÁ Z. et al. (1998): Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky.
Textová část. Academia, Praha, 341 pp.



QUITT E. (1975): Klimatické oblasti ČSR. 1:500 000, Geografický ústav ČSAV, Brno.
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ŠAFÁŘ, J. et al. (2003): Chráněná území ČR VI. - Olomoucko. Agentura ochrany přírody a
krajiny ČR, Praha, 455 pp.



TOMÁŠEK M. (2007): Půdy České republiky, ČGS, Praha.

Internetové zdroje


http://www.geofond.cz/ (Česká geologická služba – Geofond)



http://www.czso.cz/ (Český statistický úřad)



http://monumnet.npu.cz/monumnet.php



http://www.sweb.cz/obce/ (Obce, okresy a kraje ČR)



http://portal.gov.cz (Portál veřejné správy ČR)



http://heis.vuv.cz/ (Výzkumný ústav vodohospodářský)



http://www.isu.cz/uir/scripts/index.asp (Územně identifikační registr)



http://www.enviweb.cz/?secpart=odpady_katalog (Katalog odpadů)



http://www.voda.mze.cz/cz/ (Vodohospodářský informační portál)



http://www.chmi.cz/ (Český hydrometeorologický ústav)



http://nts1.cgu.cz/demo/CD_RADON50/index/aplikace.htm (Český geologický
ústav – Mapa radonového rizika)



http://rebel.ig.cas.cz/seismika/seismicita.php (Český geofyzikální ústav)



http://www.rsd.cz (Sčítání dopravy v roce 2005, Ředitelství silnic a dálnic)



http://www.dppcr.cz (Povodňový plán České republiky)



http://www.birdlife.org (BirdLife International)



http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ (Katastr nemovitostí)
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