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Přehled zkratek
BPEJ

bonitovaná půdně-ekologická jednotka

ČGS

Česká geologická služba

ČOV

čistírna odpadních vod

EIA

posouzení vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment)

EVL

evropsky významná lokalita

HPP

hrubá podlahová plocha

CHOPAV

chráněná oblast přirozené akumulace vod

k.ú.

katastrální území

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

n.m.

nad mořem

NEL

nepolární extrahovatelné látky

N

nebezpečný odpad

NP

nadzemní podlaží

NRBK

nadregionální biokoridor

NV

Nařízení vlády

LBC

lokální biocentrum

LBK

lokální biokoridor

O

ostatní odpad

OZKO

oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší

PP

přírodní památka

PR

přírodní rezervace

PUPFL

pozemky určené k plnění funkcí lesa

s.r.o.

společnost s ručením omezeným

TKO

tuhý komunální odpad

ÚSES

územní systém ekologické stability

ZPF

zemědělský půdní fond
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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
„VGP PARK PROSTĚJOV“
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
zákona č. 326/2017 Sb. Slouží jako základní podklad pro provedení zjišťovacího řízení podle § 7 zákona.
Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona.
Oznamovatelem záměru je firma V ASTRIA GROUP a.s., Jenišovice 59, 468 33 Jenišovice u Jablonce
nad Nisou.
Zpracování oznámení proběhlo v dubnu 2018. Pro zpracování byly použity podklady poskytnuté
oznamovatelem, dílčí doplňující informace vyžádané zpracovatelem oznámení při vlastním zpracování
a údaje získané během vlastních průzkumů lokality.
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ČÁST A
(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)

A.1. Obchodní firma
ASTRIA GROUP a.s.

A.2. IČ
01445367

A.3. Sídlo
ASTRIA GROUP a.s.,
Jenišovice 59,
468 33 Jenišovice

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
JAN VAN GEET,
místopředseda představenstva
Jenišovice 59
468 33 Jenišovice
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ČÁST B
(ÚDAJE O ZÁMĚRU)

B.I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1. Název a zařazení záměru
„VGP PARK PROSTĚJOV“
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona
č. 326/2017 Sb., je následující:
bod:
106 (kategorie II)
název:
Výstavba skladových komplexů s celkovou zastavěnou plochou nad 10 tis. m2
a také
bod:
109 (kategorie II)
název:
Parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 500 parkovacích stání pro celou stavbu
a také
bod:
96 (kategorie II)
název:
Výroba a montáž motorových vozidel, drážních vozidel, lodí, výroba a oprava
letadel a výroba železničních zařízení na výrobní ploše nad 10 tis. m2.
Dle § 4 uvedeného zákona patří pod odstavec (1) písmeno c) a podléhá posuzování podle zákona, pokud
se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.
Příslušným úřadem je Krajský úřad Olomouckého kraje.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Záměrem je výstavba 3 nových halových objektů o celkové zastavěné ploše 46.911m2 (tedy 4,691 ha).
V části objektu bude umístěna lehká strojní a elektrotechnická výroba, část výrobků bude určena pro
automobilový průmysl. V části objektu budou sklady. Součástí objektu budou administrativní vestavky.
V severní a jižní části areálu budou vybudována parkoviště celkem pro 515 osobních vozidel.
Pozn.: Podrobnější popis záměru je uveden v následujících kapitolách tohoto oznámení.

B.I.3. Umístění záměru
Záměr je umístěn následovně:
kraj:

Olomoucký

okres:

Prostějov

obec:

Prostějov
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katastrální území:

Prostějov [733491]

Prostor a okolí záměru v katastrálním území Prostějov jsou pro účely zpracování tohoto oznámení
nazývány tzv. dotčeným územím.
Nový areál VGP Park Prostějov je navržen v prostoru bývalých oděvních závodů OP Prostějov, které
ukončily činnost přibližně v roce 2010 a v první polovině roku 2014 byla provedena jeho demolice. Plocha
záměru navazuje na další průmyslové areály, které jsou v tomto území dlouhodobě stabilizovány i na
areály relativně nové nebo v současné době budované.
Prostor výstavby je ze severu vymezen ulicí Za Drahou, z jihu trasou železniční vlečky a z východu areálem
MORAGRO a.s.. Západně od budoucího areálu je dosud nezastavěná plocha na níž se připravuje výstavba
areálu pro prodej stavebnin.
Poloha záměru je zřejmá z následujících obrázků:
Obr.: Umístění areálu (bez měřítka)

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Nově vybudovaný areál bude využívat pro dopravu dálnici D46 na kterou je v těsné blízkosti záměru
k dispozici napojení prostřednictvím mimoúrovňové křižovatky (exit 24 Kojetín, Přerov).
Areál bude tvořen třemi halovými objekty, dělenými na jednotlivé části s administrativními vestavky, které
budou pronajímány různým nájemcům.
V objektech bude umístěna lehká výroba převážně montážního charakteru a sklady. V objektu se
nepředpokládá instalace technologie s významnou emisí hluku ani produkující významné množství škodlivin
do ovzduší.
Z hlediska možné kumulace vlivů na životní prostředí připadají v úvahu prakticky pouze vlivy vyvolané
automobilovou dopravou. Ostatní vlivy jsou nevýznamné.
Vzhledem k obytným objektům se jedná o poměrně izolovanou polohu záměru, v blízkosti areálu se
nacházejí pouze několik obytných domů (ležící 80 m a více od hranice areálu). Převážná většina obytné
zástavby města leží za tělesem dálnice D46 ve vzdálenosti více jak 600 m. Také obytná zástavba Vrahovic
se k prostoru navrhovaného záměru významněji nepřibližuje což je dáno historicky – polohou areálu
textilního závodu a dalších hospodářských a průmyslových aktivit v tomto území a přirozenou barierou
v podobě vodního toku Hloučela.
Trasy dopravy obsluhující záměr nebudou vedeny v blízkosti souvislé zástavby – nákladní vozidla budou
směřována na dálnici D46, osobní doprava zaměstnanců bude využívat také místní komunikace ve městě –
dle bydliště jednotlivých pracovníků.
Z hlediska kumulace vlivů tedy uvažujeme především automobilovou dopravu na dálnici D46 a silnici II/150
(ul. Kralickou).
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B.I.5. Zdůvodnění umístění záměru, včetně přehledu zvažovaných variant a
hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp.
odmítnutí
Umístění záměru vyplývá z podnikatelského záměru investora, který má k dispozici právě tuto lokalitu a z
požadavků budoucího uživatele areálu.
Umístění záměru je vázáno na dopravní napojení, respektuje případná omezení daná platným územním
plánem a není navrženo ve více variantách.

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru včetně
případných demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru; v případě
záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci včetně
porovnání s nejlepšími dostupnými technikami, s nimi spojenými úrovněmi
emisí a dalšími parametry
Předmětem záměru je výstavba areálu 3 nových objektů a pro ně sloužících parkovišť a manipulačních
ploch v prostoru bývalého oděvního podniku OP Prostějov a sousedící ploše původně využívané jako
zahrádky na katastrálním území města Prostějov. Záměr využívá výhodné dopravní napojení na dálnici D46
a relativně izolovanou polohu od hlavní městské zástavby.
Navrhovaný areál bude tvořen třemi halovými objekty, které budou celkem zabírat plochu 46.911 m2 .
Součástí areálu budou zpevněné plochy, komunikace a parkoviště osobních vozidel s kapacitou 515 míst.

Každý z objektů bude vnitřně rozdělen na části velikostí odpovídající požadavkům jednotlivých nájemců.
Objekty A a B budou rozděleny každý na 2 části, u objektu C se předpokládá rozdělení na 3 části.
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V závislosti na požadavcích konkrétních nájemců není vyloučeno i jiné rozdělení. V každé části bude uvnitř
haly vybudován adminstrativní vestavek ve kterém bude umístěno běžné hygienické zázemí, šatny a denní
místnosti pro zaměstnance a prostory pro administrativu a prostory pro další technické vybavení.
Základní kapacitní údaje celého areálu jsou uvedeny v následující tabulce:
Plochy
zastavěné plochy
2

zpevněné plochy
2

Počet zaměstnanců
zeleň
2

technických

administrativních

celkem

(m )

(m )

(m )

(osob)

(osob)

(osob)

60 243

30 342

58 834

438

305

743

Objekt A
Budova bude mít půdorysné rozměry cca 205 x 73 m a výšku cca 12,5 m. Bude se jednat o víceúčelovou
halu, tvořenou železobetonovým skeletem a tepelně izolovaným pláštěm.

Vnitřní prostor haly bude rozdělen na 2 stavebně oddělené části, které mohou být pronajímány jednomu
nájemci nebo i více nájemcům pro umístění jejich provozů, případně bude vnitřní prostor rozdělen dle
požadavků nájemce.
V hale budou umístěny 2 provozně administrativní vestavky v nichž bude umístěno sociální zázemí, šatny,
prostory pro administrativu a případně i úložné a skladovací prostory, případně servisní zázemí pro údržbu.
V hlavním prostoru haly budou umístěny výrobní provozy charakteru elektrotechnické výroby (IT
technologie, montáže audiotechniky a další elektroniky), dále zde budou umístěny strojírenské provozy s
lehkou výrobou a montážní provozy. Část haly bude určena pro skladování surovin i hotových výrobků pro
výrobní a montážní provozy umístěné v rámci této zóny, případně také pro jiné nájemce.
V objektu se nepředpokládá umístění těžké výroby, chemických provozů případně jiných výrob či
technologií s významnějším dopadem na životní prostředí.
Při severní a jižní straně budovy budou umístěna parkoviště pro osobní vozidla zaměstnanců a
návštěvníků. Severně od budovy s kapacitou 55 parkovacích stání, při jižní straně objektu bude parkoviště
s kapacitou 110 osobních vozidel.
Zásobování objektu bude zajištěno vraty ve východní stěně objektu ke které bude přiléhat zpevněná
manipulační plocha.
Pro zachycení srážkových vod ze střech a zpevněných ploch budou vybudovány 2 retenční nádrže
umožňující vsak srážkových vod (RN A1 a RN A2). Retenční nádrže budou otevřené s propustným dnem
umožňujícím vsak a budou tedy působit i jako občasné vodní plochy. V rámci dalšího stupně projektové
přípravy se uvažuje s ozeleněním jejich okolí. Srážkové vody ze zpevněných ploch budou před svedením do
retenčních nádrží předčištěny v odlučovači lehkých kapalin.

Objekt B
Budova bude mít půdorysné rozměry cca 181 x 121 m a výšku cca 12,5 m. Bude se jednat o víceúčelovou
halu, tvořenou železobetonovým skeletem a tepelně izolovaným pláštěm.
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Vnitřní prostor haly bude rozdělen na 2 stavebně oddělené části, které mohou být pronajímány jednomu
nájemci nebo i více nájemcům pro umístění jejich provozů, případně bude vnitřní prostor rozdělen dle
požadavků nájemce.
V hale budou umístěny 4 provozně administrativní vestavky v nichž bude umístěno sociální zázemí, šatny,
prostory pro administrativu a případně i úložné a skladovací prostory, případně servisní zázemí pro údržbu.
V hlavním prostoru haly budou umístěny výrobní provozy charakteru elektrotechnické výroby, dále zde
budou umístěny strojírenské provozy s lehkou výrobou a montážní provozy. Část haly bude určena pro
skladování surovin i hotových výrobků pro výrobní a montážní provozy umístěné v rámci této zóny,
případně také pro jiné nájemce.
V objektu se nepředpokládá umístění těžké výroby, chemických provozů případně jiných výrob či
technologií s významnějším dopadem na životní prostředí.
Při severní a jižní straně budovy budou umístěna parkoviště pro osobní vozidla zaměstnanců a
návštěvníků. Severně od budovy s kapacitou 70 parkovacích stání, při jižní straně objektu bude parkoviště
s kapacitou 90 osobních vozidel.
Zásobování objektu bude zajištěno vraty ve východní a západní stěně objektu ke kterým budou přiléhat
zpevněné manipulační plochy.
Pro zachycení srážkových vod ze střech a zpevněných ploch budou vybudovány 3 retenční nádrže
umožňující vsak srážkových vod (RN B1, RN B2 a RN B3). Retenční nádrže budou otevřené s propustným
dnem umožňujícím vsak a budou tedy působit i jako občasné vodní plochy. V rámci dalšího stupně
projektové přípravy se uvažuje s ozeleněním jejich okolí.Srážkové vody ze zpevněných ploch budou před
svedením do retenčních nádrží předčištěny v odlučovači lehkých kapalin.

Objekt C
Budova bude mít půdorysné rozměry cca 205 x 49 m a výšku cca 12,5 m. Bude se jednat o víceúčelovou
halu, tvořenou železobetonovým skeletem a tepelně izolovaným pláštěm.

Vnitřní prostor haly bude rozdělen na 3 stavebně oddělené části, které mohou být pronajímány jednomu
nájemci nebo i více nájemcům pro umístění jejich provozů, případně bude vnitřní prostor rozdělen dle
požadavků nájemce.
V hale budou umístěny 3 provozně administrativní vestavky v nichž bude umístěno sociální zázemí, šatny,
prostory pro administrativu a případně i úložné a skladovací prostory, případně servisní zázemí pro údržbu.
V hlavním prostoru haly budou umístěny výrobní provozy charakteru elektrotechnické výroby, dále zde
budou umístěny strojírenské provozy s lehkou výrobou a montážní provozy. Část haly bude určena pro
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skladování surovin i hotových výrobků pro výrobní a montážní provozy umístěné v rámci této zóny,
případně také pro jiné nájemce.
V objektu se nepředpokládá umístění těžké výroby, chemických provozů případně jiných výrob či
technologií s významnějším dopadem na životní prostředí.
Při severní a jižní straně budovy budou umístěna parkoviště pro osobní vozidla zaměstnanců a
návštěvníků. Severně od budovy s kapacitou 55 parkovacích stání, při jižní straně objektu bude parkoviště
s kapacitou 55 osobních vozidel.
Zásobování objektu bude zajištěno vraty ve východní stěně objektu ke které bude přiléhat zpevněná
manipulační plocha.
Pro zachycení srážkových vod ze střech a zpevněných ploch budou vybudovány 2 retenční nádrže
umožňující vsak srážkových vod (RN C1 a RN C2). Retenční nádrže budou otevřené s propustným dnem
umožňujícím vsak a budou tedy působit i jako občasné vodní plochy. V rámci dalšího stupně projektové
přípravy se uvažuje s ozeleněním jejich okolí.Srážkové vody ze zpevněných ploch budou před svedením do
retenčních nádrží předčištěny v odlučovači lehkých kapalin.

Vytápění objektů
Pro vytápění objektů se předpokládají plynové zdroje tepla - v administrativní a sociální části teplovodní
vytápění s vlastními plynovými kotli, v hale pak rovnoměrně rozmístěné teplovzdušné otopné jednotky s
vlastními plynovými zdroji:

objekt A

Celkový příkon pro vytápění
haly (kW)
580,1

Celkový příkon pro vytápění
administrativy (kW)
130,1

objekt B

944,8

211,1

objekt C

420,7

93,5

S ohledem na způsob vytápění předpokládáme, že se ve všech případech bude jednat o nevyjmenované
zdroje ve smyslu zákona 201/2012 Sb.

Potřeba pracovních sil
Při plné kapacitě se předpokládá účast následujícího počtu pracovníků:
Počet zam. halové
časti

Počet zam. administr.
časti

Počet zaměstnan
celkem.

(osob)

(osob)

(osob)

objekt A

130

91

221

objekt B

212

148

360

objekt C

96

66

162

Napojení na sítě
V rámci realizace bude provedeno napojení na stávající areálové sítě.

Splašková kanalizace
Splaškové vody budou svedeny do areálové splaškové kanalizace. Odpadní vody budou následně svedené
na ČOV Prostějov (cca 1200 m od okraje areálu).

Dešťová kanalizace
Dešťové vody z ploch s potenciálním výskytem znečištění (komunikace, parkoviště) budou před odvedením
do kanalizace předčištěny v odlučovači lehkých kapalin.
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Likvidace dešťových vod bude řešena retencí v otevřených akumulačních nádržích, které budou sloužit ke
vsakování srážkových vod. V rámci dalšího stupně projektové přípravy se uvažuje s ozeleněním jejich okolí.
V případě srážek s větší intenzitou nebo dobou trvání budou nádrže umožňovat řízené vypouštění
případných přebytků srážkových vod do vodoteče (Hloučely) celkové vypouštěné množství bude omezeno
na maximálně 35,7 l/s, předpokládá se však především vsakování srážkových vod. Menší množství
srážkových vod bude také svedeno do kanalizace (max. 5 l/s).

Demolice
Záměr je realizován na území bývalého závodu OP Prostějov, který byl prakticky celý odstraněn,
z původních budov je zde pouze bývalá kotelna na níž je již vydán demoliční výměr a budova bude
odstraněna před započetím stavby areálu. N ploše bývalých zahrádek se nenacházejí žádné stavby, které
by bylo nutné odstranit.

Posouzení záměru ve vztahu k zákonu o integrované prevenci
Oznamovaný záměr činností skladování ani výrobní činností charakteru lehké výroby a montáže nespadá
pod režim zákona č. 76/2002 Sb., zákona o integrované prevenci.

Údaje o ukončení činnosti záměru
Po ukončení provozu záměru budou haly uvolněny pro případné další využití. Při řádném dodržování
provozního řádu by nemělo docházet k rizikovým únikům nebezpečných látek do půdy a následně
horninového prostředí - není tedy očekávána kontaminace území.
Veškeré dále nevyužitelné technologické vybavení bude demontováno, zbylé odpady budou odvezeny na
skládku, popř. jinak řádně zlikvidovány.

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

2019

Předpokládaný termín dokončení:

2022

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

Olomoucký

KÚ Olomouckého kraje
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc
tel.: 585 508 111

obec:

Prostějov

Městský úřad Prostějov
nám. T. G. Masaryka 130/14
796 01 Prostějov
tel.: 582 329 111

STRANA 13 z 50

„VGP PARK PROSTĚJOV“
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

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

Městský úřad Prostějov
stavební úřad
nám. T. G. Masaryka 130/14
796 01 Prostějov
tel.: 582 329 111
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B.II.
ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1. Půda
Půda:

záměr bude umístěn převážně na plochách tvořících bývalý průmyslový areál.
Většina ploch tedy již byla ze ZPF odňata v souvislosti s dřívější činností v území,
menší část pozemku (cca 24%) je však dosud v ZPF.

Výstavbou budou dotčeny následující parcely k.ú. Prostějov [733491]:
č. parcly

rozloha (m2)

druh

7446

1004 ostatní plocha

7448

1271 zastavěná plocha a nádvoří

8170

2183 ostatní plocha

8171

1800 ostatní plocha

8172

1401 ostatní plocha

8173

1783 ostatní plocha

8174

3767 ostatní plocha

8175

1790 ostatní plocha

8176

3493 ostatní plocha

8177

1802 ostatní plocha

8183

582 ostatní plocha

8194

26509 ostatní plocha

8195

1201 ostatní plocha

8198

1036 ostatní plocha

8199

10393 ostatní plocha

8201

2188 ostatní plocha

8203

2468 ostatní plocha

8205

1129 ostatní plocha

8206

1673 ostatní plocha

8222

571 ostatní plocha

8261

935 orná půda

8262

2 orná půda

7444/2

162 ostatní plocha

7449/1

1799 ostatní plocha

7449/12

17164 ostatní plocha

7449/18

26 ostatní plocha

7449/5

829 ostatní plocha

7452/8

58 ostatní plocha

7452/9

73 ostatní plocha

7453/1

144 ostatní plocha

7453/4

63 ostatní plocha
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7456/15

86 ostatní plocha

7457/2

144 ostatní plocha

7472/8

8 ostatní plocha

8191/4

6 trvalý travní porost

8192/2

2366 ostatní plocha

8193/4

497 ostatní plocha

8196/1

1374 trvalý travní porost

8196/2

168 zastavěná plocha a nádvoří

8196/3

99 ostatní plocha

8197/1

30987 zahrada

8204/1

12376 ostatní plocha

8204/2

30 ostatní plocha

celkem

137 440

Celkově se tedy jedná o následující rozdělení dle užití:
druh

orná půda, zahrada, travní porost

ostatní a zastavěná plocha

33 304

104 136

24%

76%

2

rozloha (m )

Jako půda, která je součástí ZPF jsou vedeny tyto parcely:
rozloha m2

parcela

třída ochrany

druh

8261

II.

orná půda

8262

II.

orná půda

2

8191/4

II.

trvalý travní porost

6

8196/1

II.

trvalý travní porost

8197/1

II.

zahrada

celkem v ZPF

935

1 374
30 987
33 304

Všechny půdy jsou zařazeny do II. stupně ochrany ZPF. Bude tedy třeba provést odnětí ze ZPF a
respektovat uložené podmínky.
K záboru PUPFL nedojde.

B.II.2. Voda
Pitná voda:

spotřeba pitné vody

63 414 m3/rok

v průběhu výstavby:

spotřeba vody nespecifikována (běžná)

Technologická voda:
Požární voda:

není vyžadována
zdroj:

vodovodní řad

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Spotřeba el. energie:

soudobý příkon do 1415 kW

Spotřeba zemního plynu:

celková roční spotřeba 261 000 m3

Teplo z rozvodu:

nepožadováno

Základní suroviny:

Skladované zboží, komponenty pro výrobu a pomocné přípravky. Pro účely tohoto
oznámení jsme uvažovali průměrný denní návoz 1100 tun.
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B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Zájmové území pro umístění záměru je situováno v blízkosti mimoúrovňového sjezdu z dálnice D46 (24 –
Kojetín-Přerov).
Silniční dopravní napojení areálu využívá již vybudovaný sjezd z ulice Za Drahou, která prostřednictvím ul.
Průmyslové a Kralické zajišťuje napojení na dálnici D46. V rámci výstavby areálu dojde k úpravě původních
vjezdů na ul. Za Drahou.
Během běžného provozu předpokládáme následující denní intenzitu příjezdů:
•

osobní automobily

305 (a stejný počet odjezdů)

•

dodávky

100 (a stejný počet odjezdů)

•

nákladní automobily

57 (a stejný počet odjezdů)

Pro jednotlivé objekty je uvažováno s následujícími intenzitami:
příjezd

odjezd

OA

LN

TN

objekt A

91

30

objekt B

148

48

celkem

OA

LN

TN

OA

LN

TN

17

91

30

17

182

60

34

27

148

48

27

296

96

54

objekt C

66

22

13

66

22

13

132

44

26

celkem

305

100

57

305

100

57

610

200

114

Napojení na inženýrské sítě bude využívat přípojky vybudované v rámci přípravy průmyslové zóny.

B.II.5. Nároky na biologickou rozmanitost
Dotčené území je součástí brownfieldu a zahrnuje větší část areálu bývalého podniku OP Prostějov. Území
tvoří rozsáhlá, aktuálně nezastavěná plocha, vzniklá po demolici hlavních objektů budov a smýcení
zahrádek. Při severním okraje území se nachází 2 menší objekty (zbytkový objekt původního areálu a
objekt fy. ZADAS s.r.o.). V jižní části se nachází 2 zbytkové objety původního využití, které budou
demolovány.

ortofoto z roku 2012 (před demolicí OP Prostějov)

Posuzovanou lokalitu lze hodnotit jako území zcela antropogenními vlivy pozměněné, plocha bývalého
průmyslového areálu po jeho demolici je bez přirozeného vegetačního pokryvu a tedy nemá nároky na
zábor ploch, které ovlivňují biologickou rozmanitost či využívání přírodních zdrojů a ovlivnění druhů a
ekosystémů. Plocha bývalých zahrádek již svoji funkci také neplní.
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B.III.
ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1. Ovzduší
Bodové zdroje
Pro vytápění haly budou instalovány podstropní teplovzdušné jednotky nebo tmavé zářiče využívající jako
palivo zemní plyn z veřejné distribuční soustavy. Pro vytápění vestavků a výrobu teplé užitkové vody budou
instalovány kondenzační plynové kotle. Všechny zdroje budou s ohledem na umístění a výkon zařazeny
mezi nevyjmenované zdroje. Celkové množství emitovaných škodlivin vznikajících spalováním zemního
plynu při dosažení instalovaného výkonu je uvedeno v následující tabulce:
NOx (g/h)

prach (g/h)

objekt A - klimatizační jednotky

76.7

1.2

objekt A - vytápění administrativy

23.8

0.4

objekt B - klimatizační jednotky

133.1

2.0

objekt B - vytápění administrativy

47.6

0.7

objekt C - klimatizační jednotky

57.6

0.9

objekt C - vytápění administrativy

12.0

0.2

Pro vytápění a klimatizaci budou použity klimatizační jednotky, zářiče a teplovodní kotle s výduchy
vyvedenými nad střechu objektu.

Plošné zdroje
Zdrojem emisí bude pojezdy na volné ploše a parkování. Běžný provoz bude zdrojem následujícího objemu
emisí:
NOx
g/den

PM10
g/den

benzen
g/den

BaP
mg/den

parkoviště u objektu A- sever

12.05

1.14

0.11

0.11

parkoviště u objektu A- jih

50.08

4.75

0.47

0.47

parkoviště u objektu B- sever

9.59

0.91

0.09

0.09

parkoviště u objektu B- jih

44.78

4.25

0.42

0.42

parkoviště u objektu C- sever

6.52

0.62

0.06

0.06

parkoviště u objektu C- jih

17.69

1.68

0.17

0.17

celkem

140.70

13.34

1.32

1.33

K emisi bude docházet uvnitř areálu v prostoru dopravní trasy a parkování.

Liniové zdroje
Automobilová doprava vyvolaná záměrem (dovoz materiálu, zboží a přeprava osob) bude zdrojem
následujícího objemu emisí:
NOx
g/km.den

PM10
g/km.den

benzen
g/km.den

BaP
mg/km.den

849.6

74.3

3.9

7.0

Výstavba
V průběhu výstavby lze krátkodobě (především v počáteční fázi výstavby) očekávat emise tuhých
znečišťujících látek a emisí ze spalovacích motorů mechanismů pohybujících v areálu. Objem emisí bude
úměrný rozsahu aktuálního staveniště, z hlediska doby trvání a potenciálních vlivů na obytnou zástavbu se
jedná o vliv srovnatelný se zemědělským obděláváním pozemků. Demolice většiny objektů v areálu již
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proběhly (s výjimkou objektu kotelny na níž je již vydán demoliční výměr a demolice tedy bude provedena
před zahájením výstavby), proto neočekáváme podstatnější vliv na kvalitu ovzduší.

B.III.2. Odpadní voda
Splaškové vody:

63 414 m3/rok

produkce:

Technologické vody: prakticky nebudou vznikat, pokud by vznikaly budou odváženy specializovanou
firmou jako kapalné odpady.
Srážkové vody:

srážkové vody budou svedeny do retenčních nádrží a postupně zasakovány nebo
vypouštěny do vodoteče. Malá část bude vypouštěna do kanalizace. Maximální
očekávaná produkce srážkových vod je 3 233 l/s, na toto množství bude
dimenzován retenční systém a odtok do recipientu. Předpokládaný objem všech
retenčních nádrží bude 3100 m3, maximální odtok do vodoteče (řeky Hloučely) bude
35,7 l/s, do kanalizace se počítá s maximálním odtokem 5 l/s. Objem retenčních
nádrží je uveden v následující tabulce:
nádrž

obsah (m3)

RN A1

500

RN A2

100

RN B1

1000

RN B2

150

RN B3

200

RN C1

800

RN C2

350

celkem

3100

Výstavba:

nespecifikováno (množství zanedbatelné)

B.III.3. Odpady
V prostoru záměru byly již v minulosti provedeny demolice objektů a vybavení původního areálu, proto se
s prováděním demolic v rámci výstavby již nepočítá.
Předpokládaný přehled odpadů vznikajících při výstavbě, viz následující tabulka:
Kód odpadu kategorie název
17 01
17 01 01

Beton, cihly, tašky a keramika
O

Beton

17 03 01*

N

Asfaltové směsi obsahující dehet

17 03 02

O

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

17 04 05
17 05

O

Železo a ocel
Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontam. míst), kamení a vytěžená
hlušina

17 05 04

O

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 03

Asfaltové směsi dehet a výrobky z dehtu

17 04

Kovy (včetně jejich slitin)

Množství jednotlivých odpadů v této fázi projektové přípravy není podrobněji specifikováno, s ohledem na
velikost záměru se však bude jednat o relativně malé množství.
S veškerým vznikajícím odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Za
odpady budou odpovídat stavební firmy dle vlastního systému nakládání s odpady.
Odpady, které budou vznikat v průběhu stavby, budou přechodně shromažďovány v odpovídajících
shromažďovacích prostředcích nebo na určených místech (zabezpečených plochách), odděleně podle
kategorií a druhů. Shromažďovací prostředky resp. místa shromažďování odpadů budou řádně označena
názvy, číselnými kódy druhu odpadu a kategorií dle Katalogu odpadů.
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Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství,
odváženy oprávněnou osobou, mimo areál staveniště k dalšímu využití resp. ke zneškodnění. Tento postup
bude zajištěn smluvně se všemi souvisejícími náležitostmi (způsob a frekvence odvozu odpadů). Vlastní
manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby byly minimalizovány
případné negativní dopady na životní prostředí (zamezení prášení, technické zabezpečení vozidel
přepravujících odpady atd.).
Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatel stavebních prací. Likvidační protokoly a vážní
lístky ze zařízení na zneškodňování odpadů budou dokladovány při kolaudaci stavby.

Odpady z provozu
Nakládání s veškerými odpady vzniklými při užívání stavby musí být prováděno v souladu se zákonem o
odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění a související vyhláškou č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání
odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady. Přeprava nebezpečných odpadů bude prováděna v uzavřených
kontejnerech a v souladu se zákonem č. 111/1994 Sb. ve znění zákona 1/2001 Sb., upravujícím přepravu
nebezpečných věcí ADR.
Předpokládaný přehled odpadů vznikajících při provozu je uveden v následující tabulce:
Kód odpadu název
08 03 18
odpadní tiskařský toner

kategorie
O

12 01 02

železný šrot

O

12 01 04

šrot neželezných kovů, kabely, vodiče

O

15 01 01

zbytky papírových a lepenkových obalů

O

15 01 02

plastové obaly (antistatické sáčky, sáčky, fólie)

O

15 01 03

poškozené dřevěné obaly (palety)

O

15 01 06

směs obalových materiálů

O

15 02 02

textilní materiál znečištěný škodlivinami, vapex, čistící utěrky

N

16 02 14

desky plošných spojů (nereklamovatelné)

N

20 01 01

sběrový papír

O

20 01 21

zářivky a výbojky

N

20 02 01

odpady ze zeleně

O

20 03 01

směsný komunální odpad

O

20 03 03

uliční smetky

O

Množství vznikajících odpadů bude upřesněno v další fázi projektové přípravy na základě podrobnějšího
popis technologií umísťovaných do jednotlivých areálů.
Uvedený výčet je jen orientační. Problematika odpadového hospodářství za provozu záměru je spolehlivě
řešitelná v rámci platné legislativy, tj. v režimu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpady budou
tříděny a shromažďovány dle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před nežádoucím
znehodnocením, odcizením nebo únikem. Zneškodňovány budou oprávněnou osobou.

B.III.4. Ostatní
Hluk:

vyvolaná doprava (příjezdů za den) na veř. komunikacích:
bude tvořena celkem:

305 osobními automobily,
100 lehkými nákladními automobily a
57 těžkými nákladními automobily

Pro jednotlivé objekty byly uvažovány následující intenzity dopravy (vozidel za 24 hodin):
příjezd

odjezd

celkem

OA

LN

TN

OA

LN

TN

OA

LN

TN

objekt A

91

30

17

91

30

17

182

60

34

objekt B

148

48

27

148

48

27

296

96

54

STRANA 20 z 50

„VGP PARK PROSTĚJOV“
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU
objekt C

66

22

13

66

22

13

132

44

26

celkem

305

100

57

305

100

57

610

200

114

Odhad rozdělení dopravy do jednotlivých směrů je uveden na následujícím obrázku:

příjezdy a odjezdy za 24 hodin

OA

LN

TN

610

200

114

1

dopravní nároky areálu

2

Za Drahou

610

200

114

3

Průmyslová - jih

427

180

114

4

Marie Pujmanové

55

2

0

5

Vrahovická - západ

128

18

0

6

Kralická střed

235

99

57

7

nájezd na D46 sever

192

81

46

8

Kralická - západ

192

81

57

9

Kralická - nájezd na D46

96

41

29

10

nájezd na D46 - jih

96

41

29

11

D46

192

81

51

Pro pohyb vnitro areálové dopravy se uvažují parkoviště v severní a jižní části areálu
s kapacitou:
počet stání
parkoviště u objektu A- sever

55

parkoviště u objektu A- jih

110

parkoviště u objektu B- sever

70

parkoviště u objektu B- jih

90

parkoviště u objektu C- sever

55

parkoviště u objektu C- jih

55

V rámci vnitroareálové dopravy se předpokládá, že do areálu přijede a odjede v
nejhlučnějších na sebe navazujících osmi hodinách 138 osobních vozidel, 45 lehkých
nákladních vozidel a 26 těžkých ná-kladních vozidel.
V noční nejhlučnější hodině se uvažuje průměrně s příjezdem 4 osobních vozidel,
1.3 lehkých nákladních vozidel a 0.7 těžkých nákladních vozidel.
technologické zdroje:
Soupis uvažovaných zdrojů je uveden v hlukové studii (příloha č.3, str. 11 a 12)
v průběhu výstavby:

nespecifikováno
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Záření:

Vibrace:

nejsou produkovány ve významné míře

ionizující záření:

zdroje nejsou používány

elektromagnetické záření:

významné zdroje nejsou používány
(pouze běžná komunikační zařízení)

Další fyzikální nebo biologické faktory:

nejsou používány

B.III.5. Rizika vzniku havárií
Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních
stavů s nepříznivými environmentálními důsledky. Je srovnatelný s obdobnými běžně provozovanými
zařízeními.
-

Záměr bude řešen v souladu s platnými předpisy v oblasti požární ochrany

-

Manipulace s látkami které by mohly znečistit vody bude prováděna na zabezpečených plochách

-

Riziko dopravních nehod nepřevýší běžně akceptované riziko, pojezdové rychlosti uvnitř objektu
budou nízké
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ČÁST C
(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ)

C.I.
PŘEHLED NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM NA JEHO EKOLOGICKOU
CITLIVOST
Oznamovaný záměr investiční činnosti bude realizován v průmyslové zóně města Prostějov, katastrálním
území Prostějov. Plocha dříve sloužila z části jako průmyslový areál podniku OP Prostějov, ve východní
části byly zahrádky. V souvislosti s ukončením výroby byl podnik OP zrušen a budovy byly zdemolovány..
Ukončeno bylo také využívání zahrádek. V současné době je v tomto prostoru volná plocha bez zástavby s
pozůstatky stavební suti po provedených demolicích. Posuzovanou lokalitu lze hodnotit jako území
narušené antropogenními vlivy.
Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. To prakticky
znamená následující:
• V dotčeném území se nenachází prvky územního systému ekologické stability, a to ani na lokální, ani na
regionální úrovni.
• V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území. Dotčené území neleží v národním parku
nebo chráněné krajinné oblasti, v dotčeném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace,
přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky.
• Dotčené území není součástí přírodního parku.
• Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000 - Evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.

Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného registrovaného významného krajinného prvku.
Vlastním územím neprotéká žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na něm ani žádná
vodní plocha, pramen či mokřad.
V dotčeném území se nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb.
o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Dotčené území se nenachází v chráněné oblasti přirozené
akumulace vod (CHOPAV).
Dle údajů ČHMÚ v území dotčeném záměrem nebyly (v průměru za posledních 5 let) překročeny hodnoty
imisních limitů sledovaných škodliviny s výjimkou průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu.
V dotčeném území nebyly zjištěny poměry, které by, s ohledem na extrémní citlivost, mohly mít vliv na
proveditelnost navrhovaného záměru.
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C.II.
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Ve městě Prostějov žije přibližně 49 870 obyvatel. Nejbližší obytná zástavba se nachází v prostoru ulic
Podivínského , Marie Pujmanové, Josefa Hory a Za Drahou a je od areálu záměru vzdálena více jak 100 m.
S ohledem na předpokládané vlivy záměru neočekáváme významnější ovlivnění obyvatelstva, nicméně vlivy
na kvalitu ovzduší a hlukovou situaci podrobně vyhodnocujeme v rámci doprovodných studií.
Údaje o zdravotním stavu obyvatel nebyly pro účely zpracování dokumentace zjišťovány.

C.II.2. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Stanice imisního monitoringu ležící nejblíže hodnoceného záměru jsou následující:
kód

název

vzdálenost (km)

měřítko

representativnost

měřené škodliviny

MPST

Prostějov

1.9

oblastní

4-50 km

PM10

MOLJ

Olomouc-Hejčín

15.9

okrskové

0,5 – 4 km

NO2, PM10, PM2,5, Bap, benzen

MOLS

Olomouc-Šmeralova

16.1

oblastní

4 – 50 km

PM10, PM2,5, Bap

MPRR

Přerov

23.0

okrskové

0,5 – 4 km

PM10, PM2,5,

BVYS

Vyškov

24.4

okrskové

0,5 – 4 km

PM10

S ohledem na vzdálenost a representativnost tedy využíváme údaje ze stanice Prostějov a OlomoucŠmeralova. Pro popis imisní zátěže benzenem a NO2 jsou nejblíže k dispozici ze stanice Olomouc-Hejčín.
Pro popis stávajícího stavu přímo v lokalitě využíváme údaje o průměrné imisní zátěži za aktuální pětiletí
poskytované ČHMÚ.

Oxid dusičitý (NO2)

V roce 2016 byla průměrná roční koncentrace NO2 na stanici Olomouc-Hejčín do 22,0 µg.m-3. Což činí
cca 55% imisního limitu (LVr=40 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního
limitu.
-3

Maximální hodinové koncentrace NO2 se na této stanici dosáhla 114,0 µg.m což činí 57% imisního
-3
limitu pro maximální hodinové koncentrace (LV1h=200 µg.m ). Předpokládáme tedy, že imisní limit této
škodliviny je dodržován.
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2012 až 2016 (dle údajů ČHMÚ) jsou v prostoru
záměru dosahovány následující koncentrace NO2:
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V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž oxidu dusičitého průměrné roční
-3
-3
koncentrace cca 18,2 µg.m , tedy asi 46% limitu (LVr=40 µg.m ). V případě maximálních hodinových
-3
-3
koncentrací pak odhadujeme imisní zátěž maximálně do 100 µg.m (LV1h=200 µg.m ).

Tuhé látky - PM10

V roce 2016 byla průměrná roční koncentrace PM10 na stanici Prostějov 25,4 µg.m-3. Což činí cca 64%
imisního limitu (40 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního limitu.
Maximální denní koncentrace PM10 se na stanici Prostějov dosáhly 98,3 µg.m-3 což je nad hodnotou
-3
imisního limitu (LV24h=50 µg.m ), četnost překročení limitní hodnoty zde byla 30 případů za rok, což je více
než limitem tolerovaná četnost (35 případů za rok), 36. nejvyšší koncentrace dosáhla hodnoty 47,3 µg.m-3.
U krátkodobých maxim tedy imisní limit této škodliviny v okolí stanice je dodržován.
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2012 až 2016 (dle údajů ČHMÚ) jsou v prostoru
záměru dosahovány následující koncentrace PM10:

V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž PM10 průměrné roční koncentrace
-3
-3
cca 28,8 µg.m , tedy asi 72% limitu (LVr=40 µg.m ).
V případě maximálních denních koncentrací za období 2012 až 2016 (dle údajů ČHMÚ) jsou v prostoru
záměru uváděny následující 36. koncentrace PM10 (tedy nejvyšší koncentrace po odečtení 35 případů ve
kterých je limitem tolerováno překročení limitu):

V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž PM10 průměrné denní koncentrace
-3
-3
cca 53,7 µg.m , tedy nad hranicí limitu (LV24h=50 µg.m ).
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Tuhé látky - PM2,5

V roce 2016 byla průměrná roční koncentrace PM10 na stanici v Olomouci Šmeralova 19,1 µg.m-3. Což
činí 76,4% imisního limitu (25 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního limitu
a nedosauhuje ani hodnoty limitu platného od roku 2020 (20 µg.m-3).
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2012 až 2016 (dle údajů ČHMÚ) jsou v prostoru
záměru dosahovány následující koncentrace PM2,5:

V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž PM10 průměrné roční koncentrace
-3
-3
cca 22,3 µg.m , tedy 89% limitu (LVr=25 µg.m ).

Benzen

V roce 2016 byla průměrná roční koncentrace benzenu na stanicích v Olomouci do 1,3 µg.m-3. Což
činí 26% imisního limitu (5 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního limitu.
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2012 až 2016 (dle údajů ČHMÚ) jsou v prostoru
záměru dosahovány následující koncentrace benzenu:

Pětiletý průměr průměrné roční koncentrace škodliviny benzenu v předmětné lokalitě dosahuje do
-3
-3
1,8 µg.m , imisní limit (5 µg.m ) tedy není překročen.

Benzo(a)Pyren
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V roce 2016 byla průměrná roční koncentrace BaP na stanicích v Olomouci-Šmeralově do 1,3 ng.m-3. Což
je nad úrovní imisního limitu (1 ng.m-3). Stávající hodnoty v okolí této stanice tedy přesahují hranici
platného imisního limitu.
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2012 až 2016 (dle údajů ČHMÚ) jsou v prostoru
záměru dosahovány následující koncentrace BaP:

Pětiletý průměr průměrné roční koncentrace škodliviny BaP se v předmětné lokalitě dosahuje do
-3
-3
1,47 ng.m , imisní limit (1 ng.m ) tedy je překročen.

Klima
Z klimatického hlediska leží lokalita v klimatické oblasti T 2, tedy v
charakteristikou:

teplé oblasti s následující

T 2 - 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.
Další údaje shrnujeme v následující tabulce:
Číslo oblasti

T2

Počet letních dnů

50 až 60

Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více

160 až 170

Počet mrazových dnů

100 až 110

Počet ledových dnů

30 až 40

Průměrná teplota v lednu

-2 až -3

Průměrná teplota v červenci

18 až 19

Průměrná teplota v dubnu

8 až 9

Průměrná teplota v říjnu

7 až 9

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více

90 až 100

Srážkový úhrn ve vegetačním období

350 až 400

Srážkový úhrn v zimním období

200 až 300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených

40 až 50
120 až 140

Počet dnů jasných

40 až 50

C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Záměr se nachází ve východní části města, v průmyslové zóně mimo obytnou zástavbu. Vzdálenost hranice
záměru od nejbližšího venkovního chráněného prostoru resp. venkovního chráněného prostoru staveb je
více jak 100 m (v prostoru ulic Podivínského , Marie Pujmanové, Josefa Hory a Za Drahou).
Významným zdrojem hluku v okolí záměru je provoz automobilové dopravy na silnici R46 (viz následující
obrázek).

STRANA 27 z 50

„VGP PARK PROSTĚJOV“
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Pro detailnější vyhodnocení stávající hlukové zátěže v lokalitě bylo provedeno autorizované měření hluku u
objektů Marie Pujmanové 669/10 a Podivínského 888/5. Protokol z měření č. A2018/032 (ENVING, s.r.o.,
Brno 2018) je součástí přiložené hlukové studie viz příloha č. 3. Z tohoto protokolu citujeme:

V okolí se nachází několik pro veřejnost uzavřených areálů s areálovou dopravou, vzduchotechnikou atp. V
rámci rozsáhlosti sledovaného území a k nemožnosti zjistit přesné rozmístění a hlučnost zařízení tvořící
stacionární zdroje, bylo využito měření hluku z dopravy, ze kterého se předpokládá, že zbytkový hluk v
distribuční hladině L90 tvoří právě hluk ze stacionárních zdrojů. Jedná se o hluk ve výpočtových bodech
V002 (Podivínského 888/5) a V005 (Marie Pujmanové 669/10), který dle protokolu o měření A201/032 viz
příloha, činil v bodě V002 v denní době LAeq, 8h = 41,5 dB a v noční době LAeq, 1h = 38,5 dB a v bodě V005
činil v denní době LAeq, 8h = 46,0 dB a v noční době LAeq, 1h = 38,6 dB. Vzhledem k podobnosti hodnoty
nočního zbytkového hluku, se dá předpokládat, že tato hodnota bude podobná ve všech výpočtových
bodech.
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Další závažné (negativní nebo pozitivní) fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit,
nebyly zjištěny.

C.II.4. Povrchová a podzemní voda
Povrchová voda
Zájmové území náleží do povodí Moravy a náleží k úmoří Černého moře. Nachází se ve 2 dílčích povodí č.
4-12-01-0580 vodního toku Valová (vzniká soutokem Romže a Hloučely) a č. 4-12-01-0572 Hloučela.

Nejvýznamnějším vodním tokem v oblasti je řeka Hloučela, která protéká cca 50 m severně od zájmové
lokality. V širším zájmovém území jsou také vodní toky řeka Romže protékající cca 500m severovýchodně a
řeka Valová protékající cca 600m východně od zájmové lokality.
Podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 470/2001 Sb. v aktuálním znění jsou vodní toky Valová (č.h.p.
4-12-01-058), Hloučela (č.h.p. 4-12-01-045) a Romže (č.h.p. 4-12- 01-026) významnými vodními toky.
Na území města Prostějova bylo dne 29.10.2003 pod čj.: OŽPZ 6465-8462/03-Koh stanoveno záplavové
území významného vodního toku Hloučela, ř. km 0,000 – 9,951.
Toto záplavové území stanovil Krajský úřad Olomouckého kraje na základě žádosti správce Povodí Moravy
s.p. Záplavové území vodního toku Hloučela zasahuje do zájmovéjho území pouze malou částí na jeho
jihozápadním okraji.
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Vlastním areálem neprotéká žádný vodní tok. V blízkosti záměru se nenachází žádná vodní plocha,
prameniště nebo trvalý mokřad. Prostor navrhované stavby neleží v záplavovém území.
Zájmové území se nenachází v žádné chráněné krajinné oblasti (CHKO) ani v chráněné oblasti přirozené
akumulace vod (CHOPAV).

Podzemní voda
Zájmové území leží na rozhraní několika hydrogeologických rajonů. Jedná se o Hornomoravský úval (rajón
č. 222) a rajón č. 223 Vyškovská brána. Průlinový kolektor tvoří většinou fluviální písčité štěrky a hlíny
subrecentních stupňů údolní nivy řeky Romže s transmisivitou T = 3,8 .104 - 4.10-3 m2.s-1, sy = 0,51. Na
lokalitě se vyskytuje podzemní voda vyžadující složitější úpravu (voda II. kategorie), kritickou složkou
podmiňující zhoršenou kvalitu vody jsou sloučeniny dusíku (NO3, NO2 či NH4). Směr proudění podzemní
vody na lokalitě je východní.

C.II.5. Půda
Realizace záměru bude probíhat v převážné většině na pozemcích, které nejsou součástí ZPF, menší část
plochy areálu je navržena na pozemku, který je součástí zemědělsko půdního fondu (BPEJ 35 800) s II.
třídou ochrany. Podíl ZPF činí cca 24% celkové plochy.
Pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL) se záměr nedotýká.
Podle údajů Culek et al. (1996) zcela dominují na území Prostějovského regionu a tedy i na zájmové
lokalitě černozemě na spraších. V úvalových polohách podél říček, stékajících z Drahanské vrchoviny, jsou
vyvinuty typické černice, podél Valové až Pernicové černozemě a organozemě typu slatin.

C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Horninové prostředí
Okolí města Prostějova náleží podle Demka a kol. (1987) k provincii Západní Karpaty, soustavě
Vněkarpatské sníženiny, podsoustavě Západní vněkarpatské sníženiny, celku Hornomoravský úval. Západní
části Hornomoravského úvalu je podcelek Prostějovská pahorkatina. Jedná se o nížinnou pahorkatinu o
rozloze 542 km2 a stř. výšce 232,9 m, která je uložena většinou na neogenních a kvartérních usazeninách.
Prostějov a tedy i zájmová lokalita se nacházejí v okrsku Romžská niva. Jedná se o akumulační rovinu
podél řeky Romže a v rozšířené části zvané Prostějovská kotlina. Pro tuto oblast je charakteristický 1. – 2.
vegetační stupeň. Část nivy je urbanizována územím Prostějova. Pro zbývající území jsou typické pole a
louky.
Dle Culka (1996) jsou pro prostějovský region charakteristické rozsáhlé často mírně ukloněné plošiny kryté
spraší, spočívající na vápnitém mořském, zčásti i nevápnitém limnickém neogénu, který se však na povrchu
uplatňuje nepatrně. Okrajově v malých ostrovech vystupují výchozy kulmských břidlic a drob, granodioritu
brněnského masívu a devonských vápenců. Aluvia vyplňují nivní hlíny.
V okolí zájmové lokality převládají kvartérní usazeniny především holocénního stáří, na vlastním zájmovém
území jsou to pak fluviální převážně písčité hlíny.

Nerostné suroviny a přírodní zdroje
Podle databází spravované ČGS - Geofondem ČR nebyly v zájmovém území zjištěny střety s evidovanými
ložisky nerostných surovin, chráněnými ložiskovými územími a dobývacími prostory, evidované v rozsahu
map ložiskové ochrany. V dotčeném území se nenacházejí poddolovaná území ani stará důlní díla. Dle
databáze SESEZ (systém evidence starých ekologických zátěží) nejsou v dotčené lokalitě či jejím blízkém
okolí evidovány žádné staré ekologické zátěže.
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C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy
Biogeografická charakteristika území
Z hlediska biogeografického členění posuzované území leží v Prostějovského bioregionu (1.11).
Bioregion se leží ve střední části střední Moravy v Hornomoravském úvalu a zabírá geomorfologický celek
Vyškovská brána a podcelek Prostějovská pahorkatina. Je výrazně protažen v severojižním směru a má
plochu 691 km2.
Reliéf bioregionu je tvořen sprašovou pahorkatinou s rozsáhlými plošinami, celkově jen mírně ukloněnou
od západu k východu. Pahorkatina je členěna několika různě širokými nivami větších potoků, stékajících z
Drahanské vrchoviny (Šumice-Blata, Hloučela-Valová, Brodečka, Haná). Skalní tvary v bioregionu jsou
plošně velmi omezené a jsou vázány na lomy v kulmských sedimentech a vápencích. Celkově má území
bioregionu charakter ploché pahorkatiny s výškovou členitostí 30-70 m, na severu a východě směrem k
nivě Moravy přechází až do rovin s výškovou členitostí do 30 m. Naopak směrem k Z k úpatí Drahanské
vrchoviny členitost roste až na maximálních 100 m, a reliéf tak má v této části charakter členité
pahorkatiny. Nejnižším bodem je okraj nivy Moravy u Kojetína s kótou 194 m, nejvyšší body se nacházejí
na zvednutém úpatí Drahanské vrchoviny na svahu kopce Vojenská s kótou asi 350 m. Typická nadmořská
výška bioregionu je 220 - 280 m.
Typickou část bioregionu představuje sprašová pahorkatina na dně úvalu. V potenciálně přirozené vegetaci
převažují dubohabrové háje s malými ostrovy teplomilných doubrav. Vyskytuje se téměř výhradně 2.
bukovo-dubový vegetační stupeň.
Bioregion má přechodný charakterem, daným polohou na hranicích hercynské, panonské a
západokarpatské podprovincie. Vzhledem k tomu, že leží ve staré sídelní oblasti, je tento ráz značně setřen
dlouhodobým, prakticky úplným odlesněním. Dnešní biota je tak silně ochuzená a chybí jí většina
význačnějších diferenciálních prvků.
V současnosti zcela dominuje orná půda, zachovány jsou fragmenty vlhkých luk a travnatých lad; lesy se
omezují pouze na drobné fragmenty, převážně je tvoří akátiny, jehličnaté a topolové lesíky.
Bioregion leží v termofytiku a zabírá západní část fytogeografického okresu 21. Haná, a to západní část
fytogeografického podokresu 21a. Hanácká pahorkatina (mimo nejzápadnější okraj) a vyšší terasy západně
od nivy Moravy, které náležejí fytogeografickému podokresu 21b. Hornomoravský úval. Do jihozápadního
cípu bioregionu zasahuje malým územím i fytogeografický podokres 20b. Hustopečská pahorkatina.
Vegetační stupně (Skalický): (planární až) kolinní.
Potenciální vegetaci bioregionu představují zejména dubohabřiny (pravděpodobně hercynské), místy na
svazích vystřídány méně náročnými typy teplomilných doubrav.
V nivách kolem vodních toků lze předpokládat lužní porosty, ojediněle na místech s usazeninami humolitů i
bažinné olšiny. Primární bezlesí zřejmě chybělo.

Fauna a flora
Charakter flóry i fauny dotčeného území zcela určuje městské prostředí zemědělskou činností, kde zcela
převažují umělé antropogenní povrchy. Silně dominuje zastoupení druhů typických pro urbanizovaná
území, tj. druhy synantropních a hojně i neofyty.
Dle vrstvy mapování biotopů (AOPK ČR) se v dotčeném území ani přilehlém okolí nevyskytují přírodní, či
přírodě blízké biotopy. Prostor navrhovaného záměru tvoří volná plocha po demolici areálu OP Prostějov s
výsypkami zemin a smýcených zahrádkách (X6 - antropogenní plochy se sporadickou vegetací). Mimo, v
sousedství dotčeného území v západní části, se nachází ladem ponechané plocha po bývalých zahrádkách
se zbytkovými výsadbami dřevin (X13 - nelesní stromové výsadby mimo sídla) a zarůstajícími travnatými
plochami s nálety dřevin (X7 - ruderální bylinná vegetace mimo sídla, X12 - nálety pionýrských dřevin). V
severní části hodnoceného území, při okraji ulice (Za drahou, Marie Majerové) zbytky okrasných výsadeb u
bývalého vchodu do areálu (X13 - nelesní stromové výsadby mimo sídla).

Flora
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Dotčené území tvoří jen volné plochy, prakticky bez trvalejších vegetačních formací, místy jen se
sporadickými pokryvy ruderální bylinné vegetace vzniklé spontánním náletem z okolí. V severní části při
okraji (ulice Za drahou) vzrůstnější skupinka zbytkové výsadby dřevin bývalého areálu OP Prostějov kultivary břízy bělokoré (Betula pendula cv. "Tristis"), borovice černá (Pinus nigra).

Fauna
V zájmovém území a jeho širším okolí výskyt zástupců vázaných na městské prostředí i některých druhů
polní otevřené krajiny. Savci: hraboš polní (Microtus arvalis), potkan obecný (Rattus norvegicus), zajíc
polní (Lepus europaeus), ježek východní (Erinaceus roumanicus), krtek obecný (Talpa europaea). Ptáci:
bažant obecný (Phasianus colchicus), havran polní (Corvus frugilegus) straka obecná (Pica pica), skřivan
polní (Alauda arvensis), vrabec polní (Passer montanus), sýkora koňadra (Parus major), sýkora modřinka
(Parus coeruleus), špaček obecný (Sturnus vulgaris), kos černý (Turdus merula), poštolka obecná (Falco
tinnunculus) aj.

Územní systém ekologické stability
Ze zákona (zák. č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, §3, odst. a) je územní systém ekologické
stability definován jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém
ekologické stability.
Dotčené území záměru leží mimo prvky ÚSES. Dle platného ÚP je severně, cca 50 m od dotčeného území,
vymezen podél toku Brodečky lokální biokoridor (LBK 3).

Chráněná území
Dotčené území ani jeho přilehlé okolí leží mimo zvláště chráněná území, národní park nebo chráněné
krajinné oblasti. Není součástí přírodního parku. V posuzovaném území nejsou vyhlášeny žádné národní
přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky.
Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000 - Evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.

Významné krajinné prvky
V rámci dotčeného území nejsou přítomny významné krajinné prvky ze zákona, ani není vymezen VKP
registrovaný. Z VKP ze zákona v přilehlém okolí je to tok říčky Hloučely, protékající severně.

C.II.8. Krajina
Dotčené území charakteru zbytkové volné plochy, je součástí městského prostředí, leží ve východní části
města Prostějova, která je zřetelně oddělena linií průtahu dálnice D 46, vedené na náspu a severněji pak
estakádou Haná. Tato část města tvoří především průmyslová zástavba jejíž součástí je i plocha bývalého
areálu OP Prostějov. Struktura zástavby je spíše rozvolněná. Dominantami v území jsou stavby sil v areálu
Moragro, a věžové zásobníky s komíny v rámci areálu sladovny. Říčka Hloučela s doprovodnými břehovými
porosty severně, vytváří zelenou linii oddělující průmyslovou oblast města od rezidenční části severně
(místní část Vrahovice), s převahou rodinných domků doplněných bytovými domy. Zeleň se v hodnoceném
území omezuje na výsadby v ulicích (Za drahou), zbytky výsadeb bývalých zahrádek a břehové porosty
podél Hloučely. Do průmyslové zástavby města od východu proniká zemědělské krajina, tvořená scelenými
bloky orné půdy.
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C.II.9. Hmotný majetek a kulturní památky
Hmotný majetek
Výstavba záměru je situována na ploše bývalého průmyslového závodu OP Prostějov, který byl asanován.
Na ploše vlastní stavby se nenachází žádné objekty, v souvislosti s posuzovaným záměrem se
nepředpokládá žádná další demolice budov. V prostoru posuzovaného záměru se nenachází žádná kulturní
památka.

Architektonické a historické památky
V prostoru areálu Posuzovaného záměru se nenachází žádná architektonická ani historická památka.

Archeologická naleziště
S ohledem na polohu neočekáváme významnou pravděpodobnost archeologického nálezu, nicméně nelze ji
zcela vyloučit.

C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí
Pro území nejsou specifikovány žádné další charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny.
Extrémní poměry, např. sesuvná území a podobně, se v zájmové oblasti ani jeho nejbližším okolí
nevyskytují, ani se v souvislosti s realizací záměru nepředpokládá jejich vznik.

C.II.10. Dopravní a jiná infrastruktura
Dopravně bude navržený areál obsluhován vjezdem z ulice Za Drahou a má dobré dopravní napojení na
rychlostní silnici R46. Způsob dopravního napojení je s ohledem na rozsah záměru dostatečný.

C.II.11. Jiné charakteristiky životního prostředí
Pro území nejsou specifikovány žádné další charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny.
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C.III.
CELKOVÉ ZHODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ
Navrhovaný záměr je umisťován do prostoru stávající průmyslové zóny na okraji města Prostějov. Z
hlediska stávající kvality životního prostředí a úrovně jeho zatížení je nejvýznamnější skutečností to, že
západně od záměru prochází dotčeným územím rychlostní komunikace R46, která je v hodnoceném území
nejvýznamnějším zdrojem hluku a zdrojem emisí škodlivin do ovzduší (např. NO2, PM10 atd.). Podrobněji
jsou jednotlivé složky životního prostředí popsány v předchozích kapitolách.
Vlastní prostor navržené stavby lze hodnotit jako již částečně antropogenně pozměněný bez významné
biologické hodnoty.
V rámci celkového vyhodnocení stávající kvality a zatížení životního prostředí nebyly zjištěny skutečnosti,
které by vylučovaly umístění nového záměru do tohoto území.
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ČÁST D
(ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVECH ZÁMĚRU NA
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)

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

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Zdravotní vlivy a rizika
Posuzovaný záměr bude působit na okolní obyvatelstvo především vyvolanou automobilovou dopravou.
Hlavními potenciálními problémy budou proto znečišťování ovzduší a hluk. Další faktory jsou z hlediska
vlivu na obyvatelstvo nevýznamné.
Záměr je umisťován v prostoru průmyslové zóny k níž částečně přiléhá od severu obytná zástavba. Vliv
vlastního provozu areálu se může dotknout objektů na jižním okraji Vrahovic (část Prostějova). Vliv na tyto
objekty byl vyhodnocen ve výpočtových studiích (viz příloha č. 2 a č.3) a jejich stručná rekapitulace je
uvedena v následujícím textu.

znečišťování ovzduší
Jako zdroj znečištění ovzduší se uplatní především emise z vytápění a ze spalovacích motorů vozidel
manipulačních prostředků v areálu. Z jejich referenčních škodlivin jsou v podkladové rozptylové studii
vyhodnoceny imise oxidu dusičitého (NO2), tuhých znečišťujících látek (PM10) a benzo(a)pyrenu (BaP).
Vyhodnocení imisní zátěže bylo provedeno jednak plošně pro síť výpočtových bodů s pravidelnou rozteči
50m a také pro vybrané výpočtové body situované do prostoru oken nejbližších obytných objektů:
NO2
objekt číslo
Vrahovická 56d (č.p. 4246)
Josefa hory 24 (č.p. 142)
Marie Pujmanové 670 (č.p. 670)
Podivínská 6 (č.p. 884)
Petra Jilemnického 9(č.p. 814)
Za drahou 4275 (č.p. 4275)
Za drahou 6 (č.p. 4507)
měření AIM 2016
2012-2015
limit

roční
průměr
0.268
0.355
0.325
0.205
0.132
0.058
0.053
22.000
18.200
40,000

hodinové
maximum
2.6
3.4
3.4
2.8
3.3
2.1
2.2
114.0
200,0

PM10
roční
průměr
0.195
0.272
0.249
0.155
0.093
0.034
0.030
25.400
28.800
40,000

24hodinové
maximum1
0.63
0.90
0.88
0.74
0.72
0.38
0.41
47.30
53.70
50,00

benzen

BaP

roční
průměr
0.011
0.015
0.014
0.009
0.005
0.002
0.002
1.300
1.800
5,000

roční
průměr
0.0034
0.0044
0.0039
0.0022
0.0013
0.0005
0.0005
1.3000
1.4700
1,0000

Z výsledků rozptylové studie (viz příloha č. 2) vyplývá, že imisní příspěvky vyvolané provozem záměrem
vyvolané dopravy podstatněji nemění stávající situaci z hlediska zdravotních účinků uvažovaných škodlivin
a mohou být proto považovány za přijatelné.

1

u údajů z měření a aktuálních pětiletých průměrů je uvedena 36. nejvyšší koncentrace
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hluk
Stacionární zdroje hluku
Z výsledků hlukové studie (viz příloha č.3) vyplývá, že hluk záměru má jen velmi malý příspěvek
akustického tlaku (v řádu několika desetin dB). V součtu se stávající ekvivalentní hladinou akustického
tlaku ze stacionárních zdrojů v lokalitě tedy dosažení či překročení limitních hodnot (v denní době na
hodnotě LAeq = 50 dB, ani v noční době na hodnotě LAeq = 40 dB) nepředpokládáme.

Doprava

Tedy ano v případě hluku z dopravy dosažení či překročení limitních hodnot (limit LAeq, 16 h = 60 dB v denní
době a LAeq, 8 h = 50 dB v době noční) vyvolaný provozem záměru nepředpokládáme.

Sociální a ekonomické důsledky
Záměr vytváří cca 438 nových pracovních míst v dělnických profesích a cca 307 nových pracovních míst
v administrativě (celkem tedy 743), vzhledem k rozsahu pravděpodobně vyvolá potřebu vzniku dalších
nových pracovních míst v oblasti služeb (stravování, údržba areálu atd.).

Počet dotčených obyvatel
Záměr v zaznamenatelné míře neovlivňuje žádné obyvatele.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy na kvalitu ovzduší
Provoz hodnoceného záměru pravděpodobně vyvolá nárůst emisí škodlivin produkovaných spalovacími
motory vozidel obsluhujících areál.
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Pro vyhodnocení imisních dopadů zmíněného nárůstu byl, v rámci zpracování tohoto oznámení, zpracován
výpočet dle metodiky SYMOS a vyhodnocoval nárůst imisní zátěže NO2, benzenu, benzo(a)pyrenu a PM10.

Oxid dusičitý (NO2)
Průměrné roční koncentrace NO2 v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaných záměrů,
dosahuje nejvýše 1,37 µg.m-3. Toto výpočtové maximum vychází do prostoru areálu mezi objekty A a B.
V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty do 3,4 % limitu (40 µg.m-3). V ostatních
částech hodnoceného území, mimo relativně malé území s maximem, budou hodnoty příspěvku významně
nižší.
Maximální hodinové koncentrace NO2, vyvolané provozem navrhovaných záměrů z výpočtu vycházejí
ve výši do 7,3 µg.m-3, tedy do 3,7 % imisního limitu (200 µg.m-3). Toto výpočtové maximum vychází do
prostoru areálu mezi objekty A a B. V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže
dosahovat hodnot ještě nižších.
Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích:

průměrné roční koncentrace NO2

maximální hodinové koncentrace NO2

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy studie (příloha č.2).

Tuhé látky (PM10)
Průměrné roční koncentrace PM10 v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaných záměrů,
dosahuje nejvýše 1,3 µg.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 3,2% limitu
(40 µg.m-3). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru areálu mezi objekty A a B. V ostatních částech
hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších.
Průměrné denní koncentrace PM10, vyvolané provozem navrhovaných záměrů z výpočtu vycházejí ve
výši do 2,2 µg.m-3, tedy 4,4 % imisního limitu (50 µg.m-3). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru
areálu mezi objekty A a B. Doby trvání maximální koncentrace jsou relativně krátké. Významnější ovlivnění
stávající četnosti dosažení imisního limitu tedy nepředpokládáme.
V ostatních částech hodnoceného území, mimo relativně malé území s maximem, budou hodnoty
příspěvku významně nižší.
Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích:
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průměrné roční koncentrace PM10

maximální 24hodinové koncentrace PM10

Benzen
Průměrné roční koncentrace benzenu v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaného záměru,
dosahuje nejvýše 0,07 µg.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 1,4% limitu
(5 µg.m-3). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru areálu mezi objekty A a B. V ostatních částech
hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších.
V ostatních částech hodnoceného území, mimo relativně malé území s maximem, budou hodnoty
příspěvku významně nižší.
Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích:

průměrné roční koncentrace benzenu

Benzo(a)pyren (BaP)
Průměrné roční koncentrace BaP v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaného záměru,
dosahuje nejvýše 0,016 ng.m-3. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 1,6% limitu
(1 ng.m-3). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru areálu mezi objekty A a B. V ostatních částech
hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších.
V ostatních částech hodnoceného území, mimo relativně malé území s maximem, budou hodnoty
příspěvku významně nižší.
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Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích:

průměrné roční koncentrace BaP

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy rozptylové studie (příloha č. 2).

Zápach
Hodnocený záměr nebude žádným významnějším zdrojem zápachu.

Vlivy na klima
S ohledem na dispoziční řešení záměru a stávající konfiguraci terénu vylučujeme, že by hodnocený záměr v
budoucnu ovlivňoval makroklimatické jevy způsobované sluneční radiací nebo jinak významněji ovlivňoval
místní klimatické charakteristiky.
Vytápění areálu a provoz automobilové dopravy vázané na záměr bude pochopitelně zdrojem emise
skleníkových plynů, vzhledem k tomu, že daný prostor byl již v minulosti využíván jako průmyslový areál a
s tímto využitím se počítá i nadále tak se nejedná o významnou změnu, vzhledem k konstrukci objektů a
jejich lepší tepelně izolačním vlastnostem lze očekávat, že emise skleníkových plynů se oproti původnímu
provozu nezvýší nebo dokonce poklesne.
Záměr uvažuje se vsakováním srážkových vod přímo v areálu ve vybudovaných otevřených retenčních
nádržích s propustným dnem, v okolí těchto nově vybudovaných občasných vodních ploch bude možné
v rámci sadových úprav doplnit vhodnou zeleň.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
V rámci tohoto oznámení byla zpracována hluková studie vyhodnocujíc dopady hlukové zátěže na stávající
situaci v okolí záměru.
Výsledná hluková zátěž sledovaného území je znázorněna na následujících obrázcích:
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Varianta A – Měření stávající ho stavu + příspěvek stacionárních zdrojů
denní doba

noční doba
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Varianta B – Měření stávajícího stavu + příspěvek dopravy
denní doba

noční doba
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Shrnutí výsledků hlukové studie
Stávající hluková situace v místě záměru je dána zejména hlukem z provozu na pozemních komunikacích.
Podle vyhodnocených výsledků hodnot ekvivalentních hladin akustického tlaku v souboru výpočtových
bodů, které jsou umístěny v chráněném venkovním prostoru staveb postavených v zasaženém území lze,
ve vztahu k jednotlivým limitům, vyvodit následující závěry:

Stacionární zdroje
Z výsledků je patrné, že provoz záměru nebude mít po realizaci významný akustický vliv na hlukovou
situaci v dotčeném území a nebude zdrojem nadlimitních stavů.

Hluk z dopravy na pozemních komunikacích
Z výsledků patrné, že provoz záměru nebude po realizaci zdrojem nadlimitních stavů.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.

D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vlivy na odvodnění území
Záměr je realizován na ploše bývalého výrobního závodu OP Prostějov. V době provozu závodu byly
srážkové vody ze střech a zpevněných ploch sváděny do kanalizace. Dešťové vody dopadající na plochy
zeleně a na plochu zahrádek se vsakovaly do terénu.

Po realizaci záměru se v areálu sníží podíl ploch zeleně na 23,9%, poklesne tedy také množství srážkových
vod vsakujících se na těchto plochách. Nově navrhované nakládání se srážkovými vodami spočívá v jejich
svedení do retenčních nádrží, které budou určeny k částečným zasakováním a řízeným vypouštěním
případných přebytků srážkových vod do blízké vodoteče řeky Hloučely, která odvodňuje část území a je
přítokem řeky Valové. V rámci přípravy stavby byla možnost vsakování vod ověřena vsakovací zkouškou
(SG Geotechnika a.s., 2018).
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Vzhledem k tomu, že již nyní je prakticky celé předmětné území odvodňováno oběma uvedenými řekami
(respektive patří do povodí obou řek) a vybudování zasakovacích retenčních nádrží, nedochází
k významnější změně stávajícího stavu.
V severovýchodní části na dotčené území zasahuje vymezené zátopové území Q100, jedná se o poměrně
malou část areálu kde se nachází parkoviště osobních vozidel, retenční nádrž a zeleň. Částečně do této
plochy zasahuje také objekt C, ale ten je navržen tak, že leží nad niveletou stoleté vody. Plocha, kterou
zasahuje do zátopového území, je vzhledem k celkové ploše rozlivu nepatrná a proto nepředpokládáme
žádný vliv na stanovenou hladinu Q100 ani na celkovou plochu rozlivu.

Vliv na kvalitu povrchových vod
V rámci provozu nebudou vypouštěny žádné technologické odpadní vody.
V období provozu areálu jsou zdrojem možného ovlivnění kvality vod jednak motorová vozidla (úkapy
paliva apod.), jednak zimní údržba komunikací. Jmenované zdroje mohou mít vliv jak na kvalitu
povrchových tak podzemních vod. Negativní ovlivnění podzemních vod bude předcházeno jednak vlastním
návrhem záměru (zpevněné plochy budou vybaveny odlučovači lehkých kapalin) a dále nutností zpracovat
a respektovat havarijní plán pro záměr.
Riziko zhoršení stávající kvality vody v toku Hloučely je minimalizováno především tím, že odváděné
srážkové vody budou před jejich vstupem do kanalizace předčištěny v odlučovači lehkých kapalin a
následně i existencí retenční nádrže (možnost sanace). Popsaným způsobem je výrazně snížena možnost
havárie na povrchových vodách. Znečištění povrchových vod způsobené záměrem tak nelze očekávat.

Vlivy na kvalitu podzemní vody
Vliv na kvalitu podzemní vody je nepravděpodobný, v rámci provozu nebudou provozovány žádné přímé
výpusti do horninového prostředí. Dešťových vod ze všech zpevněných ploch budou vedeny přes
odlučovače ropných látek (dále jen ORL).

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

D.I.5. Vlivy na půdu
Záměr je z části navržen na pozemcích zahrnutých do zemědělského půdního fondu (ZPF). Pozemky budou
vyjmuty ze ZPF, ornice bude částečně využita pro realizaci ploch zeleně v areálu.
K záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) nedojde.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
V souvislosti se stavbou pro posuzovaný záměr je významnější vliv na horninové prostředí vyloučen.
Přírodní zdroje ani zdroje nerostných surovin nebudou záměrem dotčeny. Záměrem nebudou poškozeny
geologické ani paleontologické památky

STRANA 43 z 50

„VGP PARK PROSTĚJOV“
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Záměr je umisťován do prostoru bývalého areálu fy OP Prostějov, který v současnosti tvoří volnou
poasanační plochu s obnaženým povrchem, místy s jen velmi sporadickým zápojem vegetace ruderálního
charakteru. V severní části při ulici Za drahou může být dotčena skupinka původních výsadeb dřevin v
rámci bývalého areálu OP Prostějov. Záměr je tedy navržen do území s nízkou biologickou diverzitou, s
absencí trvalých vegetačních formací. V dotčeném území ani přilehlém okolí se nenachází přírodní či
přírodě blízké biotopy. Záměr nezasáhne do pásu dřevinných porostů západně od dotčeného území.
S ohledem na charakter území i bioty (převážně synantropní zástupci běžní v městském prostředí, někteří
zástupci otevřené zemědělské krajiny) je možno vliv na faunu, floru či ekosystémy hodnotit jako nulový až
málo významný. Obnažená plocha v současnosti bez trvalejší vegetace nepředstavuje z biologického
hlediska významný či hodnotný biotop. Dominantně živočichové (zejména savci, ptáci a více mobilní
zástupci bezobratlých) v území využívají okolní zbytky výsadeb (území západně od dotčeného prostoru
záměru), příp. výsadby dřevin v okolních ulicích a břehové doprovodné porosty podél Hloučely. Do těchto
prostorů nebude záměrem nijak zasahováno. V rámci fauny tak bude dotčen zejména méně mobilní
zooedafon, tj. drobní bezobratlí žijící zejména v půdě. Drobní obratlovci s vyšší mobilitou a ptáci se
přesunou jinam do okolí.
V prostoru určeném pro realizaci záměru ani v jeho bezprostředně navazujícím okolí se nenachází funkční
prvky územního systému ekologické stability. Záměr nekoliduje s blízkým územním systémem ekologické
stability (vymezený podél Hloučely), významnými krajinnými prvky, jejichž ochrana je obecně stanovena
zákonem 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Není rovněž dotčen žádný registrovaný významný
krajinný prvek.

D.I.8. Vlivy na krajinu
Záměr výstavby tří halových objektů je umisťován do volné poasanační plochy bývalého podniku OP
Prostějov. Haly budou tvořit symetricky uspořádanou trojici samostatně stojících objektů obklopených
zpevněnými plochami manipulačních ploch a parkoviště v severní, vstupní části. Ve srovnání s objekty
bývalého OP Prostějov bude celková plošná výměra objektů větší (cca 4,7 ha), avšak budovy budou nižší
(cca okolo 15 m) a hmotově méně výrazné.
S ohledem na nižší výškovou hladinu objektů budou vizuální vlivy areálu na okolí a celkové působení
stavby nižší, než tomu bylo u areálu OP Prostějov, kde uspořádání a celková hmota budov představovaly
jistou architektonickou dominantu (z vertikálního hlediska pak komín výtopny) v této části průmyslové
oblasti města, kdy se areál vstupním parterem otevíral severním směrem do osy ulice Marie Pujmanové.
Stavba tak výrazněji neovlivní současnou podobu průmyslové části města Prostějova, celkový charakter
území se tedy významněji nezmění.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Po provedených demolicích v první polovině roku 2014 se v prostoru záměru se nenacházejí žádné
architektonické a historické památky. Z důvodu jejich absence proto nebudou ovlivněny.
S ohledem na terénní a stavební činnosti v souvislosti s realizací záměru počítáme s možností
archeologického nálezu především na ploše parcely p.č. 8197/1, která sloužila v minulosti jak plocha
zahrádek. V průběhu zemních prací tedy předpokládáme archeologický dohled.

D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Kromě úpravy stávajícího napojení na stávající komunikaci (ulici Za Drahou) záměr nevyvolá nároky na
realizaci nových nebo úpravu stávajících komunikací ani inženýrských sítí. K zásobování areálů budou
využity stávající veřejné inženýrské sítě, v souvislosti se záměrem se předpokládá pouze budování přípojek
v rámci vlastního areálu.
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D.I.11. Jiné ekologické vlivy
Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané.

D.II.
ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Rozsah přímých vlivů je prakticky omezen rozsahem navrženého areálu. Mimo vlastní areál zasahují pouze
vlivy mírného nárůstu automobilové dopravy. Vzhledem k předchozí činnosti v lokalitě se jedná o obdobný
vliv.

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

D.IV.
CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ A SNÍŽENÍ VŠECH
VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A POPIS
KOMPENZACÍ, POKUD JE TO VZHLEDEM K ZÁMĚRU MOŽNÉ
Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem,
předpisů a povolovacích rozhodnutí. Běžné povinnosti vyplývající z platné legislativy nejsou na tomto místě
rekapitulovány. Jistým druhem kompenzací je ozelenění areálu a vytvoření otevřených zasakovacích a
retenčních nádrží.

D.V.
CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A VÝCHOZÍCH
PŘEDPOKLADŮ A DŮKAZŮ PRO ZJIŠTĚNÍ A HODNOCENÍ VÝZNAMNÝCH
VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Při zpracování tohoto oznámení byly použity běžné metody vycházející z platné legislativy a příslušných
metodik a sdělení vydaných příslušnými orgány.
Pro popis technického řešení záměru byly využity podklady předané objednatelem včetně doplňujících
informací sdělených v průběhu zpracování Oznámení.
Popis stávajícího stavu životního prostředí byl proveden na základě informací z veřejných zdrojů jako
především www.chmu.cz, heis.vuv.cz, http://webgis.nature.cz/mapomat/, http://scitani2016.rsd.cz, web
Olomouckého kraje, Územní plán a vlastní návštěva lokality.
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Vyhodnocení vlivu záměru na jednotlivé složky životního prostředí byl proveden na základě platné
legislativy. Pro vyhodnocení vlivu záměru na kvalitu ovzduší byl využit výpočtový model dle metodiky
SYMOS 97 a větrná růžice vytvořená pro tuto lokalitu ČHMU.
Výpočtové hodnocení hlukové zátěže venkovního prostoru sledovaného území vychází z doporučení
Metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, který doporučuje
přednostně použít metodiku CNOSSOS-EU resp. metodiky s ní kompatibilní. Na této metodice pracuje
použitý výpočtový program Predictor LimA type 7810, verze 12.01 firmy Brüel & Kjaer, jehož výpočtové
algoritmy korespondují s doporučenou metodikou. Software zohledňuje klimatické podmínky, konfiguraci i
vlastnosti povrchu terénu a další možné ovlivňující podmínky. Podrobněji je použitá metodika avčetně
použitých měřících přístrojů uvedena v příloze č.3.

D.VI.
CHARAKTERISTIKA VŠECH OBTÍŽÍ (TECHNICKÝCH NEDOSTATKŮ NEBO
NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH), KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ
OZNÁMENÍ, A HLAVNÍCH NEJISTOT Z NICH PLYNOUCÍCH
V průběhu zpracování se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by
znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a veřejného zdraví.
Dostupné informace jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí dostatečné.
Charakter a umístění záměru nedává předpoklady vzniku významných negativních vlivů na životní prostředí
nebo veřejné zdraví. Stejně tak území, do kterého je záměr umisťován (stávající průmyslová zástavba)
není mimořádně citlivé na antropogenní zásahy. Z těchto důvodů je v závěrech hodnocení možných vlivů
na životní prostředí dostatečný prostor na absorbování případných neurčitostí.
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ČÁST E
(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU)
Záměr je řešen v jedné variantě, vyplývající z vlastnictví pozemků, dopravního napojení a potřeb uživatelů
areálu.
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ČÁST F
(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE)

F.I.
MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE
Situační, dispoziční a konstrukční řešení záměru je dokladováno v přílohové části tohoto oznámení. Tamtéž
je doložena i rozptylová studie, hluková studie včetně protokolu z měření a nezbytné doklady.

F.II.
DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
Nejsou uvedeny.
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ČÁST G
(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU)
Záměrem investora – firmy ASTRIA GROUP a.s. je vybudování nového průmyslového areálu na ploše po
bývalém oděvním závodě OP Prostějov v blízkosti napojení na dálnici D46.
Předmětem tohoto oznámení je areál sestávající ze tří víceúčelových hal, navazujících manipulačních ploch,
dopravního napojení na stávající komunikaci a nutného prostoru pro parkování vozidel zaměstnanců a
návštěvníků areálů.
V jednotlivých částech hal budou v nájmu působit jednotliví nájemci, případně jeden nájemce.
Předmětem činnosti prováděné v nově vytvořeném areálu bude lehká výroba elektrotechnická nebo
strojírenská bez významných dopadů na okolí areálu a odpovídající prostory pro skladování surovin a
výrobků. Část objektů bude využitelná jako sklady.
V souvislosti se záměrem se uvažuje o zřízení 743 nových pracovních míst.
Z hlediska možných vlivů na životní prostředí mimo areál bude patrně jediným vlivem nárůst automobilové
dopravy. Dopravně bude areál napojen přímo na ulici Za Drahou. Dále bude veškerá nákladní doprava
záměru směřovat ulicí Průmyslovou k dálnici D46. Osobní doprava zaměstnanců bude využívat
autobusovou dopravu nebo individuální automobilovou dopravu.
Objekt nebude významným zdrojem emise škodlivin do ovzduší ani zde nebudou umístěny významnější
zdroje hluku. Z výsledků doprovodných studií vyplývá, že celkový vliv na kvalitu ovzduší a hlukovou situaci
je podlimitní.
Celkově se tedy nebude jednat o významné negativní ovlivnění stávajícího stavu životního prostředí.
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ČÁST H
(PŘÍLOHY)

Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem tohoto oznámení.

Seznam příloh:
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha

1
2
3
4

Situace areálu
Rozptylová studie
Hluková studie
Doklady:
- vyjádření příslušného úřadu z hlediska územního plánu
- stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.

KONEC HLAVNÍHO TEXTU OZNÁMENÍ
Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na
zpracování oznámení se nachází v jeho úvodní části.
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1. Úvod
Tato rozptylová studie byla zpracována na základě objednávky fy. ASTRIA GROUP a.s., Jenišovice
59, 468 33 Jenišovice u Jablonce nad Nisou.
Rozptylová studie vyhodnocuje imisní zátěž vyvolanou provozem záměru "VGP PARK PROSTĚJOV"
a byla vytvořena jako příloha oznámení záměru ve smyslu §6 zákona 100/2001 Sb.. Výsledkem
výpočtu je příspěvek ke stávající imisní zátěži hodnoceného území. Výpočtově byla hodnocena imisní
zátěž tuhými látkami (PM10), oxidem dusičitým (NO2), benzenem a benzo(a)pyrenem.
Jako zdrojová data pro výpočet byly použity hodnoty předané projektantem stavby a údaje Českého
hydrometeorologického ústavu Praha (ČHMÚ).
Pro výpočet byl použit počítačový program SYMOS 97p, verze 2003 vytvořený společností IDEA-ENVI
s.r.o. podle metodiky SYMOS 97 vydané ČHMÚ Praha v roce 1998 a její aktualizace dle platné
legislativy. Rozptylová studie je zpracována dle zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném znění,
přílohy č. 15. k vyhlášce k vyhlášce č. 415/2012 Sb.

2. Popis metodiky
Metodika SYMOS 97 pro výpočet znečištění ovzduší vychází z nejnovějších dostupných poznatků
získaných domácím i zahraničním výzkumem, navazuje na dříve používanou metodiku (Metodika
výpočtu znečištění ovzduší pro stanovení a kontrolu technických parametrů zdrojů) vydanou
Ministerstvem lesního a vodního hospodářství ČSR v roce 1979 a podstatným způsobem ji rozšiřuje.
Metodika SYMOS 97 umožňuje:
•
•
•
•
•

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

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

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

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

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

Programové vybavení
Pro vlastní provedení výpočtu byl použit počítačový program firmy IDEA-ENVI. Program vychází z
výše zmíněné metodiky SYMOS'97.
Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisejí mimo jiné na tvaru terénu mezi zdrojem
a referenčním bodem. Pro výpočet vstupuje terén formou matice hodnot výškopisu v požadované
oblasti o libovolné velikosti buňky.
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Do výpočtu může být zahrnut vliv převýšení v malých vzdálenostech, protože v řadě případů je nutné
vypočítat znečistění i v malých vzdálenostech od komína, kdy ještě vlečka nedosahuje své maximální
výšky. V metodice je zahrnut tvar křivky, po které stoupají exhalace, a tedy počítat koncentrace i ve
velmi malé vzdálenosti od zdroje. Vyskytuje-li se několik komínů blízko sebe tak, že se jejich kouřové
vlečky mohou vzájemně ovlivňovat, celkové převýšení vleček vzrůstá. Ve výpočtovém modelu jsou
zahrnuty vztahy, kterým se toto zvýšení vypočte.
V programu je zahrnuto i zeslabení vlivu nízkých zdrojů na znečištění ovzduší na horách, protože v
atmosféře existují zadržující vrstvy, nad které se znečištění z nízkých zdrojů nemůže dostat. Model
obsahuje vztahy vyjadřující statistickou četnost výskytu horní hranice inverze, které jsou odvozeny z
aerologických měření teplotního zvrstvení ovzduší a hladinou 850 hPa na meteorologické stanici
Praha-Libuš.
Pro výpočet ročních průměrů se pro každý zdroj udává také relativní roční využití maximálního
výkonu.
V případě, kdy mezi zdrojem a referenčním bodem je terén zvýšený se předpokládá, že kouřová
vlečka vystupuje podél svahů vzhůru a použije se korekce efektivní výšky komínu.
Fyzikální a chemické procesy
Znečisťující látky se v atmosféře podrobují různým procesům, jejichž přičiněním jsou z atmosféry
odstraňovány. Jedná se buď o chemické nebo fyzikální procesy. Fyzikální procesy se dále dělí na
mokrou a suchou depozici, podle způsobu jakým jsou příměsi odstraňovány.
•
•

Suchá depozice: je zachytávání plynné nebo pevné látky na zemském povrchu.
Mokrá depozice: je vychytávání těchto látek padajícími srážkami.

Kategorie znečišťujících látek
Model uvažuje průměrnou dobu setrvání látky v atmosféře, kterou je možno stanovit pro řadu látek.
Pro první přiblížení se látky dělí do tří kategorií a výsledná koncentrace se vypočítá zahrnutím korekce
na depozici a transformaci podle daných vztahů pro danou kategorii znečišťující látky. Jednotlivé
znečisťující látky jsou rozděleny do kategorií podle průměrné doby setrvání v atmosféře.
•
•
•

Kat. I - 20 hodin
Kat. II - 6 dní
Kat. III - 2 roky

Výpočet průměrných ročních koncentrací
Pro výpočet průměrných ročních koncentrací je nutné zkonstruovat podrobnou větrnou růžici, tj.
stanovit četnosti výskytu směru větru pro každý azimut od 0° do 359° při všech třídách stability a
třídách rychlosti větru. Vstupní větrná růžice obsahuje relativní četnosti v procentech pro 8 základních
směrů větru a četnosti bezvětří ve všech třídách stability.
Program umožňuje provádět výpočty nejen po 1°(předvolená hodnota), ale i v rozsahu od 0.5° do 5°.
Klimatické vstupní údaje
Klimatické vstupní údaje se obvykle týkají období jednoho roku. Pozornost je třeba věnovat tomu, zda
jsou údaje z té které meteorologické nebo klimatické stanice reprezentativní pro dané místo výpočtu.
Posouzení této reprezentativnosti je však záležitost značně komplikovaná, závisí nejen na topografii
terénu a vzdálenosti stanice od místa výpočtu, ale i na typu klimatických údajů.
Jako nejdůležitější klimatický vstupní údaj se zadává větrná růžice rozlišená podle rychlosti větru a
teplotní stability atmosféry.
Rychlost větru
se dělí do tří tříd rychlosti:
• slabý vítr 1.7 m/s
• střední vítr 5 m/s
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• silný vítr 11 m/s
Poznámka: Rychlostí větru se rozumí rychlost zjišťovaná ve standardní meteorologické výšce 10 m nad zemí.

Teplotní stabilita atmosféry
její mírou je vertikální teplotní gradient popisující její teplotní zvrstvení. Stabilitní klasifikace obsahuje
pět tříd stability ovzduší:
• superstabilní - silné inverze, velmi špatné podmínky rozptylu
• stabilní - běžné inverze, špatné podmínky rozptylu
• izotermní - slabé inverze, izotermie nebo malý kladný teplotní gradient často se
vyskytující mírně zhoršené rozptylové podmínky
• normální - indiferentní teplotní zvrstvení, běžný případ dobrých rozptylových podmínek
• labilní - labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl znečišťujících látek.
Ne všechny třídy stability atmosféry se vyskytují za všech rychlostí větru. V praxi dochází k výskytu 11
kombinací tříd stability a tříd rychlosti větru. Větrná růžice, která je vstupem pro výpočet znečištění
ovzduší, tedy obsahuje relativní četnosti směru větru z 8 základních směrů pro těchto 11 různých
rozptylových podmínek a kromě toho četnost bezvětří pro každou třídu stability atmosféry.
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3. Vstupní údaje
3.1. Údaje o zdrojích
Výpočet byl proveden pro následující zdroje:
•
•

tepelné zdroje v areálu
automobilová doprava obsluhující záměr

Emise z tepelných zdrojů
NOx (g/h)

prach (g/h)

objekt A - klimatizační jednotky

76.7

1.2

objekt A - vytápění administrativy

23.8

0.4

objekt B - klimatizační jednotky

133.1

2.0

objekt B - vytápění administrativy

47.6

0.7

objekt C - klimatizační jednotky

57.6

0.9

objekt C - vytápění administrativy

12.0

0.2

Pro vytápění a klimatizaci budou použity klimatizační jednotky, zářiče a teplovodní kotle s výduchy
vyvedenými nad střechu objektu.
3

Při celkové roční spotřebě zemního plynu 261 000 m se tedy jedná o:
celý areál (A+B+C)

NOx (kg/rok)

prach (kg/rok)

339.3

2.5

Emise z dopravy
Pro výpočet imisní zátěže z dopravy byly uvažovány následující intenzity dopravy (vozidel za 24
hodin):
příjezd

odjezd

celkem

OA

LN

TN

OA

LN

TN

OA

LN

objekt A

91

30

17

91

30

17

182

60

TN
34

objekt B

148

48

27

148

48

27

296

96

54

objekt C

66

22

13

66

22

13

132

44

26

celkem

305

100

57

305

100

57

610

200

114

Rozložení dopravy do jednotlivých směrů bylo uvažováno následující (vozidla za den):

příjezdy a odjezdy za 24 hodin
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OA

LN

TN
114

1

dopravní nároky areálu

610

200

2

Za Drahou

610

200

114

3

Průmyslová - jih

427

180

114
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4

Marie Pujmanové

55

2

0

5

Vrahovická - západ

128

18

0

6

Kralická střed

235

99

57

7

nájezd na D46 sever

192

81

46

8

Kralická - západ

192

81

57

9

Kralická - nájezd na D46

96

41

29

10

nájezd na D46 - jih

96

41

29

11

D46

192

81

51

Pro účely areálu jsou navržena tato parkoviště:
počet stání
parkoviště u objektu A- sever

55

parkoviště u objektu A- jih

110

parkoviště u objektu B- sever

70

parkoviště u objektu B- jih

90

parkoviště u objektu C- sever

55

parkoviště u objektu C- jih

55

Emisní faktory
Pro výpočet emisí byly využity emisní faktory MEFA 2013, uvažovaná emisní úroveň 2018:
pro rychlost 10 km/h

pro rychlost 50 km/h

pro rychlost 80 km/h

OA

LN

TN

OA

LN

TN

OA

LN

TN

NOx

0.6276

2.1809

4.3430

0.3989

1.1656

3.2726

0.1898

0.5692

1.4084

PM10

0.0595

0.2132

0.4741

0.0397

0.1147

0.2379

0.0202

0.0665

0.0933

benzen

0.0059

0.0053

0.0301

0.0029

0.0025

0.0142

0.0018

0.0013

0.0178

BaP

0.0059

0.0129

0.0149

0.0054

0.0113

0.0132

0.0051

0.0119

0.0142

3.2. Meteorologické podklady
Pro výpočet byl využit odborný odhad větrné růžice, zpracovanou ČHMÚ Praha. Souhrn použité
větrné růžice je uveden v následující tabulce:
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3.3. Údaje o topografickém rozložení referenčních bodů
Pro výpočet imisní zátěže byla vytvořena pravidelná síť referenčních bodů o rozměrech 1800x1600 m
s krokem sítě 50 m, orientovaní rovnoběžně se souřadnou sítí JTSK. Dále byl výpočet proveden pro 4
vybrané výpočtové body umístěné do prostoru oken v nejvyšším podlaží obytných budov v okolí
záměru.
objekt číslo
RB 1
RB 2
RB 3
RB 4
RB 5
RB 6
RB 7

popis
Vrahovická 56d (č.p. 4246)
Josefa hory 24 (č.p. 142)
Marie Pujmanové 670 (č.p. 670)
Podivínská 6 (č.p. 884)
Petra Jilemnického 9(č.p. 814)
Za drahou 4275 (č.p. 4275)
Za drahou 6 (č.p. 4507)

Rozmístění jednotlivých bodů je zřejmé z grafické přílohy této studie. Pro všechny referenční body byl
výpočtovým programem SYMOS vygenerován výškopis.

3.4. Údaje o imisních limitech a přípustných koncentracích znečišťujících látek
Pro vyhodnocení výsledků výpočtu byly použity imisní limity uvedené v příloze č.1 k zákonu
201/2012 Sb.:
znečišťující látka

doba průměrování

imisní limit

přípustná četnost překročení
za kalendářní rok

1 hodina

200 µg.m-3

18

oxid dusičitý (NO2)
1 rok
24 hodin

40 µg.m

-3

-

50 µg.m

-3

35

40 µg.m

-3

-

tuhé látky frakce PM10
1 rok
benzen
benzo(a)pyren (BaP)
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-
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-
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1 µg.m
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4. Výsledky výpočtu
4.1. Příspěvek ke stávající imisní zátěži NO2
Průměrné roční koncentrace NO2 v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaných záměrů,
-3
dosahuje nejvýše 1,37 µg.m . Toto výpočtové maximum vychází do prostoru areálu mezi objekty A a
-3
B. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty do 3,4 % limitu (40 µg.m ).
V ostatních částech hodnoceného území, mimo relativně malé území s maximem, budou hodnoty
příspěvku významně nižší.
Maximální hodinové koncentrace NO2, vyvolané provozem navrhovaných záměrů z výpočtu
-3
-3
vycházejí ve výši do 7,3 µg.m , tedy do 3,7 % imisního limitu (200 µg.m ). Toto výpočtové maximum
vychází do prostoru areálu mezi objekty A a B. V ostatních částech hodnoceného území bude
příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších.
Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích:

průměrné roční koncentrace NO2

maximální hodinové koncentrace NO2

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie.
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4.2. Příspěvek ke stávající imisní zátěži PM10
Průměrné roční koncentrace PM10 v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaných záměrů,
-3
dosahuje nejvýše 1,3 µg.m . V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 3,2%
-3
limitu (40 µg.m ). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru areálu mezi objekty A a B.
V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě
nižších.
Průměrné denní koncentrace PM10, vyvolané provozem navrhovaných záměrů z výpočtu vycházejí
-3
-3
ve výši do 2,2 µg.m , tedy 4,4 % imisního limitu (50 µg.m ). Toto výpočtové maximum vychází do
prostoru areálu mezi objekty A a B. Doby trvání maximální koncentrace jsou relativně krátké.
Významnější ovlivnění stávající četnosti dosažení imisního limitu tedy nepředpokládáme.
V ostatních částech hodnoceného území, mimo relativně malé území s maximem, budou hodnoty
příspěvku významně nižší.
Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích:

průměrné roční koncentrace PM10

maximální 24hodinové koncentrace PM10

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie.
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4.3. Příspěvek ke stávající imisní zátěži benzenu
Průměrné roční koncentrace benzenu v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaného
-3
záměru, dosahuje nejvýše 0,07 µg.m . V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do
-3
1,4% limitu (5 µg.m ). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru areálu mezi objekty A a B.
V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě
nižších.
V ostatních částech hodnoceného území, mimo relativně malé území s maximem, budou hodnoty
příspěvku významně nižší.
Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích:

průměrné roční koncentrace benzenu

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie.
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4.4. Příspěvek ke stávající imisní zátěži BaP
Průměrné roční koncentrace BaP v zájmovém území, vyvolané provozem navrhovaného záměru,
-3
dosahuje nejvýše 0,016 ng.m . V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o hodnoty do 1,6%
-3
limitu (1 ng.m ). Toto výpočtové maximum vychází do prostoru areálu mezi objekty A a B. V ostatních
částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže dosahovat hodnot ještě nižších.
V ostatních částech hodnoceného území, mimo relativně malé území s maximem, budou hodnoty
příspěvku významně nižší.
Orientační grafické znázornění je uvedeni na následujících obrázcích:

průměrné roční koncentrace BaP

Podrobněji je úroveň rozložení imisní zátěže zřejmé z grafické přílohy této studie.

4.5. Příspěvek navrhovaného záměru ke stávající imisní zátěži ve vybraných
bodech
Nárůst koncentrace ve vyhodnocovaných bodech je uveden v následující tabulce:
NO2
objekt číslo
Vrahovická 56d (č.p. 4246)
Josefa hory 24 (č.p. 142)
Marie Pujmanové 670 (č.p. 670)
Podivínská 6 (č.p. 884)
Petra Jilemnického 9(č.p. 814)
Za drahou 4275 (č.p. 4275)
Za drahou 6 (č.p. 4507)
měření AIM 2016
2012-2015
limit

roční
průměr
0.268
0.355
0.325
0.205
0.132
0.058
0.053
22.000
18.200
40,000

hodinové
maximum
2.6
3.4
3.4
2.8
3.3
2.1
2.2
114.0
200,0

PM10
roční
průměr
0.195
0.272
0.249
0.155
0.093
0.034
0.030
25.400
28.800
40,000

24hodinové
maximum1
0.63
0.90
0.88
0.74
0.72
0.38
0.41
47.30
53.70
50,00

benzen

BaP

roční
průměr
0.011
0.015
0.014
0.009
0.005
0.002
0.002
1.300
1.800
5,000

roční
průměr
0.0034
0.0044
0.0039
0.0022
0.0013
0.0005
0.0005
1.3000
1.4700
1,0000

Nejvyšší příspěvky jsou v tabulce vyznačeny tučně. S ohledem na stávající úroveň imisní zátěže
neočekáváme významnější vliv na kvalitu ovzduší.

1

u údajů z měření a aktuálních pětiletých průměrů je uvedena 36. nejvyšší koncentrace
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5. Stávající a celková úroveň imisní zátěže zájmového území
Stanice imisního monitoringu ležící nejblíže hodnoceného záměru jsou následující:
kód

název

vzdálenost (km)

měřítko

representativnost

měřené škodliviny

MPST

Prostějov

1.9

oblastní

4-50 km

PM10

MOLJ

Olomouc-Hejčín

15.9

okrskové

0,5 – 4 km

NO2, PM10, PM2,5, Bap, benzen

MOLS

Olomouc-Šmeralova

16.1

oblastní

4 – 50 km

PM10, PM2,5, Bap

MPRR

Přerov

23.0

okrskové

0,5 – 4 km

PM10, PM2,5,

BVYS

Vyškov

24.4

okrskové

0,5 – 4 km

PM10

S ohledem na vzdálenost a representativnost tedy využíváme údaje ze stanice Prostějov a OlomoucŠmeralova. Pro popis imisní zátěže benzenem a NO2 jsou nejblíže k dispozici ze stanice OlomoucHejčín.
Pro popis stávajícího stavu přímo v lokalitě využíváme údaje o průměrné imisní zátěži za aktuální
pětiletí poskytované ČHMÚ.

Oxid dusičitý (NO2)

-3

V roce 2016 byla průměrná roční koncentrace NO2 na stanici Olomouc-Hejčín do 22,0 µg.m . Což
-3
činí cca 55% imisního limitu (LVr=40 µg.m ). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného
imisního limitu.
-3

Maximální hodinové koncentrace NO2 se na této stanici dosáhla 114,0 µg.m což činí 57% imisního
-3
limitu pro maximální hodinové koncentrace (LV1h=200 µg.m ). Předpokládáme tedy, že imisní limit
této škodliviny je dodržován.
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2012 až 2016 (dle údajů ČHMÚ) jsou v
prostoru záměru dosahovány následující koncentrace NO2:

V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž oxidu dusičitého průměrné roční
-3
-3
koncentrace cca 18,2 µg.m , tedy asi 46% limitu (LVr=40 µg.m ). V případě maximálních hodinových
-3
-3
koncentrací pak odhadujeme imisní zátěž maximálně do 100 µg.m (LV1h=200 µg.m ).
Příspěvek průměrné roční koncentrace NO2 vyvolaný provozem areálu v zájmovém území dosahuje
-3
-3
hodnoty do 1,4 µg.m . Příspěvek maximální hodinové koncentrace činí 7,3 µg.m , nejvyšší
příspěvek vychází do prostoru areálu mezi objekty A a B. Ve větší vzdálenosti od komunikace hodnota
příspěvku klesá.
V součtu se stávající imisní zátěží tedy nedojde k dosažení či překročení imisní zátěže.
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Tuhé látky - PM10

-3

V roce 2016 byla průměrná roční koncentrace PM10 na stanici Prostějov 25,4 µg.m . Což činí cca
-3
64% imisního limitu (40 µg.m ). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního limitu.
Maximální denní koncentrace PM10 se na stanici Prostějov dosáhly 98,3 µg.m-3 což je nad
-3
hodnotou imisního limitu (LV24h=50 µg.m ), četnost překročení limitní hodnoty zde byla 30 případů za
rok, což je více než limitem tolerovaná četnost (35 případů za rok), 36. nejvyšší koncentrace dosáhla
hodnoty 47,3 µg.m-3. U krátkodobých maxim tedy imisní limit této škodliviny v okolí stanice je
dodržován.
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2012 až 2016 (dle údajů ČHMÚ) jsou v
prostoru záměru dosahovány následující koncentrace PM10:

V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž PM10 průměrné roční
-3
-3
koncentrace cca 28,8 µg.m , tedy asi 72% limitu (LVr=40 µg.m ).
V případě maximálních denních koncentrací za období 2012 až 2016 (dle údajů ČHMÚ) jsou v
prostoru záměru uváděny následující 36. koncentrace PM10 (tedy nejvyšší koncentrace po odečtení
35 případů ve kterých je limitem tolerováno překročení limitu):

V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž PM10 průměrné denní
-3
-3
koncentrace cca 53,7 µg.m , tedy nad hranicí limitu (LV24h=50 µg.m ).
Příspěvek průměrné roční koncentrace PM10 vyvolaný provozem záměru v zájmovém území
-3
dosahuje hodnoty do 1,3 µg.m , jedná se však o maximum v areálu, mimo něj jsou dosahovány
-3
hodnoty nižší. Příspěvek maximální denní koncentrace činí 2,2 µg.m , nejvyšší příspěvek vychází do
prostoru areálu mezi objekty A a B. Ve větší vzdálenosti od komunikace hodnota příspěvku klesá.
Doby trvání maximálních příspěvků jsou relativně krátké.
V součtu se stávající imisní zátěží tedy nedojde k významnější změně stávající imisní zátěže ani
vzniku nových přeslimitních stavů.

Tuhé látky - PM2,5
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-3

V roce 2016 byla průměrná roční koncentrace PM10 na stanici v Olomouci Šmeralova 19,1 µg.m .
-3
Což činí 76,4% imisního limitu (25 µg.m ). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného
-3
imisního limitu a nedosauhuje ani hodnoty limitu platného od roku 2020 (20 µg.m ).
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2012 až 2016 (dle údajů ČHMÚ) jsou v
prostoru záměru dosahovány následující koncentrace PM2,5:

V blízkosti navrhovaného záměru tedy dosahuje stávající imisní zátěž PM10 průměrné roční
-3
-3
koncentrace cca 22,3 µg.m , tedy 89% limitu (LVr=25 µg.m ).
Příspěvek průměrné roční koncentrace PM2,5 vyvolaný provozu záměru v zájmovém území
-3
dosahuje hodnoty cca 0,82 µg.m (63% hodnoty PM10), nejvyšší příspěvek vychází do prostoru areálu
mezi objekty A a B. Ve větší vzdálenosti od komunikace hodnota příspěvku klesá.
Imisní příspěvek vyvolaný provozem hodnoceného záměru je tedy poměrně nízký. Vzhledem k výše
uváděným hodnotám stávající imisní zátěže tedy konstatujeme, že provoz významným způsobem
neovlivňuje kvalitu ovzduší ve svém okolí a nezpůsobuje vznik nových nadlimitních stavů.

Benzen

-3

V roce 2016 byla průměrná roční koncentrace benzenu na stanicích v Olomouci do 1,3 µg.m . Což
-3
činí 26% imisního limitu (5 µg.m ). Stávající hodnoty tedy nepřesahují hranici platného imisního limitu.
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2012 až 2016 (dle údajů ČHMÚ) jsou v
prostoru záměru dosahovány následující koncentrace benzenu:

Pětiletý průměr průměrné roční koncentrace škodliviny benzenu v předmětné lokalitě dosahuje do
-3
-3
1,8 µg.m , imisní limit (5 µg.m ) tedy není překročen.
Příspěvek průměrné roční koncentrace benzenu vyvolaný provozem záměru v zájmovém území
-3
dosahuje hodnoty do 0,07 µg.m , nejvyšší příspěvek vychází do prostoru areálu mezi objekty A a B.
Ve větší vzdálenosti od komunikace hodnota příspěvku klesá.
Imisní příspěvek vyvolaný provozem hodnoceného záměru je tedy poměrně nízký. Vzhledem k výše
uváděným hodnotám stávající imisní zátěže tedy konstatujeme, že provoz významným způsobem
neovlivňuje kvalitu ovzduší ve svém okolí a nezpůsobuje navýšení imisní zátěže nad hodnotu imisního
limitu.
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Benzo(a)Pyren

-3

V roce 2016 byla průměrná roční koncentrace BaP na stanicích v Olomouci-Šmeralově do 1,3 ng.m .
-3
Což je nad úrovní imisního limitu (1 ng.m ). Stávající hodnoty v okolí této stanice tedy přesahují
hranici platného imisního limitu.
Dle údajů o průměrných ročních koncentracích za období 2012 až 2016 (dle údajů ČHMÚ) jsou v
prostoru záměru dosahovány následující koncentrace BaP:

Pětiletý průměr průměrné roční koncentrace škodliviny BaP se v předmětné lokalitě dosahuje do
-3
-3
1,47 ng.m , imisní limit (1 ng.m ) tedy je překročen.
Příspěvek průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu vyvolaný provozem záměru v zájmovém
-3
území dosahuje hodnoty do 0.016 ng.m , nejvyšší příspěvek vychází do prostoru areálu mezi objekty
A a B. Ve větší vzdálenosti od komunikací a parkovišť hodnota příspěvku dále klesá, v prostoru
-3
nejbližší obytné zástavby činí imisní příspěvek 0,0044 ng.m , tedy 0,44% limitu..
Imisní příspěvek vyvolaný provozem hodnoceného záměru je tedy poměrně nízký. Vzhledem k výše
uváděným hodnotám stávající imisní zátěže tedy konstatujeme, že provoz významným způsobem
neovlivňuje kvalitu ovzduší ve svém okolí a mimo vlastní areál nezpůsobuje vznik nových nadlimitních
stavů.

6. Kompenzační opatření
Povinnost uložení kompenzačních opatření vyplývá z §11, odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb. Jak je
dokladováno v kapitole 5 za stávajícího stavu limitní hodnota imisní zátěže pro oxid dusičitý (NO2),
benzen ani PM10 v oblasti vlivu hodnoceného zdroje není dosahována. U škodliviny BaP je limit
překročen.
V prostoru mimo vlastní areál však hodnoty imisního příspěvku BaP dosahují hodnot nižších než 1%
limitu, proto nepředpokládáme nutnost případného uložení kompenzačních opatření.
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7. Závěry
Z hlediska stávající imisní zátěže je realizace záměru přípustná neboť v případě součtu očekávaného
imisního vlivu hodnocených zdrojů a předpokládaných hodnot stávající imisní zátěže docházíme
k závěru, že realizací navrhovaných zdrojů nedojde v okolí stavby k výraznému ovlivnění stávající
kvality ovzduší ani ke vzniku nových přeslimitní stavů, tedy k dosažení či překročení hodnot imisního
limitu pro průměrné roční ani maximální hodinové či denní koncentrace vlivem záměru.
S ohledem na výše uváděné výsledky výpočtu, je možno předpokládat, že ani po zahájení provozu
předmětného zdroje nedojde, v důsledku jejich činnosti, k nepřípustné zátěži obyvatel.

V Brně 7.5.2018

………………………………………………….
ing. Pavel Cetl
autorizovaná osoba
pro výpočet rozptylových studií
číslo autorizace 3151/740/03
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8. Přílohy
8.1. Grafické znázornění polohy výpočtových bodů

Poznámka:
•

vzdálenost referenčních bodů pravidelné sítě činí 50m
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8.2. Výpočtové body mimo pravidelnou síť
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8.3. Celkový příspěvek průměrné roční koncentrace NO2
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8.4. Celkový příspěvek maximální hodinové koncentrace NO2
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8.5. Celkový příspěvek průměrné roční koncentrace PM10
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8.6. Celkový příspěvek maximální denní koncentrace PM10
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8.7. Celkový příspěvek průměrné roční koncentrace benzen
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8.8. Celkový příspěvek průměrné roční koncentrace BaP
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1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE
1.1 Zadání a účel studie
Hluková studie výpočtovým způsobem ověřuje předpokládanou příspěvkovou hlukovou zátěž v okolním chráněném venkovním prostoru staveb při realizaci posuzovaného záměru. Hluková studie je zpracována na základě předpokládaného požadavku Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci. Slouží, jako příloha projektové dokumentace pro posouzení vlivu záměru na životní
prostředí (EIA).

1.2 Identifikační údaje
1.2.1 Zadavatel studie
Společnost:
Adresa:
IČO:
DIČ:
Telefon:
E-mail:

Ing. Pavel Cetl
Demlova 276/24, Brno-sever, Černá Pole, 613 00 BRNO 13
70434395
CZ6404301926
+420608968368
cetl@post.cz

1.2.2 Zpracovatel
Název:
Adresa:
Spisová značka:
IČO:
DIČ:
Telefon:
E-mail:
Zpracoval:
Datum zpracování:

ENVING s.r.o.
Staňkova 557/18a, 602 00 Brno
C 5939 vedená u Krajského soudu v Brně
46903003
CZ46903003
+420549210356
enving@enving.cz
Pavel Sedlák
10. 4. 2018

1.3 Způsob vyhodnocení
Výpočtová akustická studie zpracovaná pro potřeby ochrany veřejného zdraví před hlukem je písemná
zpráva obsahující výpočet očekávaných hodnot zvolených hlukových ukazatelů (např. ekvivalentní
hladiny akustického tlaku LAeq) a dalších skutečností rozhodujících o předpokládané (očekávané) hlukové zátěži exponovaných osob v chráněném prostoru nebo na pracovišti a umožňující posoudit zdravotní rizika této expozice.
Smyslem studie je odhad důsledků realizace projektovaného záměru v území případně návrh protihlukových opatření vedoucích obecně ke zlepšení hlukové situace, přednostně s cílem, aby po realizaci
záměru nedošlo k překročení hygienického limitu.
Vzhledem k popularizaci popisu je v textu používáno slovo hluk, místo správného označení hladina
akustického tlaku. Pokud se v textu neuvádí jinak, vždy se rozumí, že hodnota hladiny akustického
tlaku je s váhovým filtrem A.
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1.4 Použité veličiny
Značka
LAeq,T
LAeq,8h
LAeq,1s
LAeq,16h
LCpeak
t
v
Rh
p
Lw
Lp
Rw
R´w

Jednotka
dB
dB
dB
dB
dB
°C
m/s
%
hPa
dB
dB
dB
dB

Veličina
ekvivalentní hladina akustického tlaku A za dobu trvání t
ekvivalentní hladina akustického tlaku A za dobu trvání t = 8 hodin
ekvivalentní hladina akustického tlaku A za dobu trvání t = 1 sec
ekvivalentní hladina akustického tlaku A za dobu trvání t = 16 hodin
špičková hladina akustického tlaku C
teplota vzduchu
rychlost proudění vzduchu
relativní vlhkost vzduchu
atmosférický tlak
hladina akustického výkonu
hladina akustického tlaku
vážená vzduchová neprůzvučnost
vážená stavební vzduchová neprůzvučnost

1.5 Nejistota výpočtu
Výpočtově zjištěné výsledky hlukových ukazatelů představují hodnoty odpovídající použité metodice
i zadaným podmínkám. Použití nejistoty výpočtu při jejich hodnocení není pro tento způsob zjišťování
předpokládané hlukové zátěže venkovního prostoru relevantní. Dle metodického návodu pro měření a
hodnocení hluku v mimopracovním prostředí ze dne 20. 10. 2017, dle přílohy G, odstavce 8. se nejistota výpočtu při hodnocení vypočtených hodnot neuplatňuje.

1.5.1 Použité předpisy, legislativa a literatura
[1] Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
[2] Nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.
[3] Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, ze dne 20. 10. 2017
[4] Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
[5] Novela metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy – Zpravodaj MŽP ČR, březen 1996.
[6] Obecný rámec postupu orgánů ochrany veřejného zdraví k hodnocení výpočtových akustických studií ze
dne 13. 10. 2008.
[7] Hluk a vibrace. Měření a hodnocení. - Sdělovací technika, Praha 1998.
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2 HYGIENICKÉ LIMITY
Ochrana veřejného zdraví před hlukem vychází ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů. Na konkrétní ochranu proti
hluku a vibracím se vztahují § 30 až § 34 zmíněného zákona. Prováděcím předpisem k tomuto zákonu
je nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, kde v §
12 „Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a chráněném venkovním prostoru“ jsou stanoveny deskriptory pro popis hluku a základní hodnoty hluku včetně korekcí pro hluk
v chráněném venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb. V následující kapitole je
uveden výtah § 12 a příloha č. 3, která se vztahuje k uvedenému paragrafu.

2.1 Nařízení vlády 272/2011 Sb.
§ 12
Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru
(1) Určujícím ukazatelem hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku, je ekvivalentní hladina akustického
tlaku A LAeq,T a odpovídající hladiny v kmitočtových pásmech. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní
(LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h).
(2) Určujícím ukazatelem vysokoenergetického impulsního hluku je ekvivalentní hladina akustického tlaku C LCeq,T a současně průměrná hladina expozice zvuku C LCE jednotlivých impulsů. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe
navazujících nejhlučnějších hodin (LCeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LCeq,1h).
(3) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického
impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu
chráněného prostoru a denní a noční době, které jsou uvedeny v tabulce č. 1 části A přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce
impulsní hluk se přičte další korekce -12 dB. V případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních
komunikacích, dráhách a z leteckého provozu, se přičte další korekce -5 dB.
(4) Stará hluková zátěž LAeq,16h pro denní dobu a LAeq,8h pro noční dobu se zjišťuje měřením nebo výpočtem z údajů o roční
průměrné denní intenzitě a skladbě dopravy v roce 2000 poskytnutých správcem, popřípadě vlastníkem pozemní komunikace
nebo dráhy. Hygienický limit stanovený pro starou hlukovou zátěž se vztahuje na ucelené úseky pozemní komunikace nebo
dráhy.
(5) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A staré hlukové zátěže stanovený součtem základní hladiny
akustického tlaku A LAeq,T 50 dB a korekce pro starou hlukovou zátěž uvedené v tabulce č. 1 části A přílohy č. 3 k tomuto
nařízení zůstává zachován i
a) po položení nového povrchu vozovky, prováděné údržbě a rekonstrukci železničních drah nebo rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy a
b) pro krátkodobé objízdné trasy.
(6) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A staré hlukové zátěže stanovený součtem základní hladiny
akustického tlaku A LAeq,T 50 dB a korekce pro starou hlukovou zátěž uvedené v tabulce č. 1 části A přílohy č. 3 k tomuto
nařízení nelze uplatnit v případě, že se hluk působený dopravou na pozemních komunikacích a dráhách po 1. lednu 2001 v
předmětném úseku pozemní komunikace nebo dráhy zvýšil o více než 2 dB. V tomto případě se hygienický limit ekvivalentní
hladiny akustického tlaku A LAeq,T stanoví postupem podle odstavce 3. Jestliže ale byla hodnota hluku působeného dopravou
na pozemních komunikacích a dráhách před jejím zvýšením o více než 2 dB podle věty první vyšší než hodnoty uvedené v
tabulce č. 2 části A přílohy č. 3 k tomuto nařízení, pak se k hygienickým limitům ekvivalentní hladiny akustického tlaku A
LAeq,T stanoveným podle odstavce 3. přičte další korekce +5 dB.
(7) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku C vysokoenergetického impulsního hluku se stanoví pro denní
dobu LCeq,8h se rovná 83 dB, pro noční dobu LCeq,1h se rovná 40 dB. Ekvivalentní hladina akustického tlaku C LCeq,T se vypočte
způsobem upraveným v části C přílohy č. 3 k tomuto nařízení.
(8) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z leteckého provozu se vztahuje na charakteristický letový den
a stanoví se pro celou denní dobu ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,16h se rovná 60 dB a pro celou noční dobu
ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 50 dB.
(9) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s, se stanoví tak, že se k
hygienickému limitu ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T stanovenému podle odstavce 3 přičte další korekce podle
části B přílohy č. 3 k tomuto nařízení.
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Příloha č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. část A
Korekce pro stanovení limitů hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru
Část A
Tabulka č. 1
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním
prostoru
Druh chráněného prostoru
Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických
zařízení včetně lázní
Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení
včetně lázní
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní
venkovní prostor

Korekce [dB]
1)

2)

3)

4)

-5

0

+5

+15

0

0

+5

+15

0

+5

+10

+20

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají.
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou hluku z dopravy na železničních dráhách, kde se použije korekce -5 dB.
Pravidla použití korekce uvedené v tabulce č. 1:
1) Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů a hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce, zejména
rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů. Pro hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce, které byly uvedeny do provozu přede dnem 1. listopadu 2011, se přičítá pro noční dobu další korekce +5 dB.
2) Použije se pro hluk z dopravy na dráhách, silnicích III. třídy, místních komunikacích III. třídy a účelových komunikacích
ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
3) Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy v území, kde hluk
z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se
pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy.
4) Použije se pro stanovení hodnoty hygienického limitu staré hlukové zátěže.
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2.2 Stanovení hygienického limitu pro sledovanou lokalitu
2.2.1 Stacionární zdroje
Hygienický limit hluku v ekvivalentní hladině akustického tlaku v denní a noční době
Ekvivalentní hladina akustického tlaku
LAeq, 8h (den)
LAeq, 1h (noc)

2.2.1

Limit v [dB]
50
40

Pozemní komunikace

Hygienický limit hluku v ekvivalentní hladině akustického tlaku v denní a noční době s přiznáním korekce pro bod č. 3)
+10dB – dálnice a komunikace I. a II. třídy
Ekvivalentní hladina akustického tlaku
LAeq,16h (den)
LAeq,8h (noc)
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3 VSTUPNÍ ÚDAJE
3.1 Obecné údaje
3.1.1 Důvod zadání
Účelem hlukové studie je vyhodnocení předpokládaných provozních hlukových vlivů projektem navržené stavby „VGP Park Prostějov“ (dále jen záměr) na nejbližší chráněné venkovní prostory staveb a
jejich vyhodnocení ve vztahu k platným předpisům v oblasti ochrany před nepříznivými účinky hluku.

3.1.2 Popis záměru
Záměrem je výstavba halového objektu A o celkové zastavěné ploše 14965 m2. Dále výstavba haly B
o celkové zastavěné ploše 21901 m2 a hala C o celkové zastavěné ploše 10045 m2. V části objektů bude
umístěna lehká strojní výroba. V části objektů budou sklady. Součástí objektů budou administrativní
vestavby. Výška objektů je 13 m. Nosné konstrukce hal, jsou tvořeny montovaným prefabrikovaným
železobetonovým systémem. Objekty budou opláštěny systémovými panely s izolací (např. s IPN).
Zastřešení je sedlovými vazníky, krytými trapézovými plechy s přidanou tepelnou izolací a střešní
fólií. Soklová část objektu je tvořená prefabrikovanými prahy. Ty budou v halové části, zvýšeny nad
podlahou 1.NP tak, aby mohli plnit funkci mechanické ochrany obvod (cca 50 cm).

3.1.3 Podklady
1)

Základní projektová dokumentace

2)

Průvodní a technická zpráva

3)

Podklady o zdrojích hluku dodané investorem stavby

4)

Podkladové mapy ČUZK

5)

Další dostupné informace o sledovaném území např. internet apod.
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3.1.4 Schéma umístění záměru v dotčeném území
Obrázek č.: 1 - Situace širších vztahů

Obrázek č.: 2 - Detailní situace
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3.2 Stávající hluková zátěž
3.2.1 Stacionární zdroje hluku
V okolí se nachází několik pro veřejnost uzavřených areálů s areálovou dopravou, vzduchotechnikou
atp. V rámci rozsáhlosti sledovaného území a k nemožnosti zjistit přesné rozmístění a hlučnost zařízení
tvořící stacionární zdroje, bylo využito měření hluku z dopravy, ze kterého se předpokládá, že zbytkový hluk v distribuční hladině L90 tvoří právě hluk ze stacionárních zdrojů. Jedná se o hluk ve výpočtových bodech V002 (Podivínského 888/5) a V005 (Marie Pujmanové 669/10), který dle protokolu o
měření A201/032 viz příloha, činil v bodě V002 v denní době LAeq, 8h = 41,5 dB a v noční době LAeq, 1h
= 38,5 dB a v bodě V005 činil v denní době LAeq, 8h = 46,0 dB a v noční době LAeq, 1h = 38,6 dB. Vzhledem k podobnosti hodnoty nočního zbytkového hluku, se dá předpokládat, že tato hodnota bude podobná ve všech výpočtových bodech.

3.2.2 Pozemní komunikace
Pro účely zjištění stávající hlukové situace a pro účely validace výpočtu bylo provedeno měření dopravy ve dvou referenčních bodech (referenční body byly stanoveny na základě konzultace s KHS
Prostějov). Protokol o měření hluku 2018/032 fy ENVING s.r.o. ze dne 17. 5. 2018 je přílohou této
hlukové studie.
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3.3 Hluk vyvolaný realizací záměru
3.3.1 Stacionární zdroje hluku
Vzduchotechnické a klimatizační zařízení řeší větrání nových hal s administrativní částí, hygienickým zázemím a technickými prostory. Vzduchotechnické zařízení (VZT) bude navržené podle stavební dispozice, předpokládaného využití prostorů, požadavků investora a na základě konzultací s
ostatními profesemi a v souladu s hygienickými předpisy a platnými normami. Popis technického řešení a návrhu vzduchotechniky je proveden na základě podkladů DUR, v dalším stupni projektu je
nutné řešení přizpůsobit a upřesnit dle podrobnějších a zpřesněných podkladů odpovídající vyššímu
stupni PD. Tudíž hluková studie předepisuje maximální hladiny akustického výkonu A Lw instalovaných zařízení.
Vzhledem ke způsobu využití vnitřních prostor v řešené části komplexu záměru, kde nebudou instalována ani provozována žádná hlučná technická zařízení a ke stavebnímu provedení obvodového pláště,
není v případě stavby uvažováno s působením plošných stacionárních zdrojů hluku na okolní venkovní prostor.
Zdrojem tepla pro vytápění i ohřev vody (VZT a TUV) budou vlastní kondenzační kotle, které budou
umístěné v technických místnostech v rámci jednotlivých hal. Výroba tepla pro potřeby stavby nebude
tvořit žádný bodový stacionární zdroj hluku pro okolní venkovní prostor.
Bodové stacionární zdroje hluku stavby ve vztahu k okolnímu chráněnému venkovnímu prostoru
staveb budou tvořit především koncové elementy instalovaných technických zařízení, které budou
ukončeny ve venkovním prostoru, buď na fasádách (např. žaluzie, otvory apod.) nebo nad střechou
stavby (např. koncové hlavice, kondenzační jednotky apod.).
V rámci plánované haly „A“ se předpokládá instalace těchto stacionárních zdrojů hluku:
VZT jednotky pro větrání vestaveb Jednotka umístěná v rámci vnitřní dispozice haly se sáním a
odtahem ze střechy haly, popř. fasády. V modelu uvažováno 4x Lw = 70 dB ve 100 % provozu v denní
i noční době.
VZT jednoty pro větrání haly, pokud to provoz nájemníka bude vyžadovat (jednotka je umístěná
uvnitř v hale, rovněž se sáním a odtahem ze střechy (náhrada za dříve používané čerstvo vzdušné SAHARY). V modelu uvažováno 8x Lw = 70 dB ve 100 % provozu v denní i noční době.
Chladící jednotky pro klimatizaci vestaveb. Jednotky budou umístěné na střeše objektu na pomocnou konstrukci. V modelu uvažováno 4x Lw = 70 dB ve 100 % provozu v denní i noční době.
V rámci plánované haly „B“ se předpokládá instalace těchto stacionárních zdrojů hluku:
VZT jednotky pro větrání vestaveb Jednotka umístěná v rámci vnitřní dispozice haly se sáním a
odtahem ze střechy haly, popř. fasády. V modelu uvažováno 4x Lw = 70 dB ve 100 % provozu v denní
i noční době.
VZT jednoty pro větrání haly, pokud to provoz nájemníka bude vyžadovat (jednotka je umístěná
uvnitř v hale, rovněž se sáním a odtahem ze střechy (náhrada za dříve používané čerstvo vzdušné SAHARY). V modelu uvažováno 8x Lw = 70 dB ve 100 % provozu v denní i noční době.
Chladící jednotky pro klimatizaci vestaveb. Jednotky budou umístěné na střeše objektu na pomocnou konstrukci. V modelu uvažováno 4x Lw = 70 dB ve 100 % provozu v denní i noční době.
V rámci plánované haly „C“ se předpokládá instalace těchto stacionárních zdrojů hluku:
VZT jednotky pro větrání vestaveb Jednotka umístěná v rámci vnitřní dispozice haly se sáním a
odtahem ze střechy haly, popř. fasády. V modelu uvažováno 4x Lw = 70 dB ve 100 % provozu v denní
i noční době.
VZT jednoty pro větrání haly, pokud to provoz nájemníka bude vyžadovat (jednotka je umístěná
uvnitř v hale, rovněž se sáním a odtahem ze střechy (náhrada za dříve používané čerstvo vzdušné SAHARY). V modelu uvažováno 8x Lw = 70 dB ve 100 % provozu v denní i noční době.
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Chladící jednotky pro klimatizaci vestaveb. Jednotky budou umístěné na střeše objektu na pomocnou konstrukci. V modelu uvažováno 4x Lw = 70 dB ve 100 % provozu v denní i noční době.
Obrázek č.: 3 – Předpokládané rozmístění vzduchotechnických jednotek
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V rámci vnitroareálové dopravy se předpokládá, že do areálu přijede a odjede v nejhlučnějších na sebe
navazujících osmi hodinách 138 osobních vozidel, 45 lehkých nákladních vozidel a 26 těžkých nákladních vozidel. V noční nejhlučnější hodině se uvažuje průměrně s příjezdem 4 osobních vozidel,
1,3 lehkých nákladních vozidel a 0,7 těžkých nákladních vozidel.
Obrázek č.: 4 – Předpokládaný pohyb vozidel po areálu
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3.3.2 Pozemní komunikace
Intenzity dopravy z jednotlivých úseků za 24 hodin byl převzat z rozptylové studie. Počty vozidel byly
přepočítány pro potřeby emisních výpočtů.
Obrázek č.: 5 – Předpokládaný rozpad dopravy

Osobní automobily

Lehké nákladní vozidla

Těžké nákladní vozidla

1 – Areál

Příjezdy a odjezdy

610

200

114

2 – Za Drahou

610

200

114

3 – Průmyslová – jih

427

180

114

4 – D46 mezi sjezdy

96

41

23

5- Marie Pujmanové

55

2

0

Rozpad dopravy byl predikován na základě ostatních komunikací v okolí a jejich dopravním napojení
na důležité infrastruktury.
Pro denní dobu je uvažováno 90 % vozidel za hodnocených 16 hodin a pro noční dobu je uvažováno
10 % z celkové intenzity za hodnocených osm hodin pro osobní i nákladní automobily.
Pro účely hlukových výpočtů byl úsek 2 rozdělený na dva úseky, tj. vjezdy do areálů mezi halou A a
B a mezi halou B a C.
Úsek z výjezdu mezi halou B a C se ve výpočtovém modelu uvažuje o součtu příjezdů a odjezdů 365
osobních a lehkých nákladních vozidel a 51 těžkých nákladních vozidel v denní době. Pro noční dobu
se uvažuje 41 osobních a lehkých nákladních vozidel a 6 těžkých nákladních vozidel.
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Pro úsek 2 se ve výpočtovém modelu uvažuje o součtu příjezdů a odjezdů 729 osobních a lehkých
nákladních vozidel a 102 těžkých nákladních vozidel v denní době. Pro noční dobu se uvažuje 81 osobních a lehkých nákladních vozidel a 12 těžkých nákladních vozidel.
Pro úsek 3 se ve výpočtovém modelu uvažuje o součtu příjezdů a odjezdů 546 osobních a lehkých
nákladních vozidel a 102 těžkých nákladních vozidel v denní době. Pro noční dobu se uvažuje 61 osobních a lehkých nákladních vozidel a 12 těžkých nákladních vozidel.
Pro úsek 5 se ve výpočtovém modelu uvažuje o součtu příjezdů a odjezdů 49 osobních a lehkých
nákladních vozidel a žádné těžké nákladní vozidlo v denní době. Pro noční dobu se uvažuje 5 osobních
a lehkých nákladních vozidel a žádné těžké nákladní vozidlo.

Hluková studie č: H2018/026

Stránka 16 z 24

4 ZADÁNÍ VÝPOČTU
4.1 Použitý software
Výpočtové hodnocení hlukové zátěže venkovního prostoru sledovaného území vychází z doporučení
Metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, který doporučuje
přednostně použít metodiku CNOSSOS-EU resp. metodiky s ní kompatibilní. Na této metodice pracuje
použitý výpočtový program Predictor LimA type 7810, verze 12.01 firmy Brüel & Kjaer, jehož výpočtové algoritmy korespondují s doporučenou metodikou. Software zohledňuje klimatické podmínky,
konfiguraci i vlastnosti povrchu terénu a další možné ovlivňující podmínky.

4.2 Parametry výpočtu
4.2.1 Hluk ze stacionárních zdrojů CNOSSOS-EU - ČSN ISO 9613-1 a ČSN ISO 9613-2
Výpočtový model:
Vstupní provozní údaje:

LimA CNOSSOS
Bodové zdroje, liniové zdroje, pohyblivé zdroje

Index povrchu země G na komunikaci:
Index povrchu země G mimo komunikace:
Odraz od hodnocené fasády:
Meteorologická korekce:

0,0
0,3
Vypnut
CO 2.0 konstantní (všesměrové šíření)

4.2.2 Hluk z dopravy na pozemních komunikacích
Výpočtový model:
Povrch zpevněných ploch:
Sklon:

NMPB - 2008 - Road
Hladký asfalt (betonový nebo litý)
Dle výškopisu

Index povrchu země G na komunikaci:
Index povrchu země G mimo komunikace:
Odraz od hodnocené fasády:
Meteorologická korekce:

0,0
0,3
Vypnut
CO 2.0 konstantní (všesměrové šíření)

4.2.3 Meteorologické korekce
Absorpce vzdušné vlhkosti
Teplota:
Atmosférický tlak:
Vlhkost vzduchu:
Frekvence:
Absorpce:

Conform ISO 9613-1
288,15 K
101,3 kPa
70 %
[Hz]
[dB/Km]

125
0,38

250
1,13

500
2,36

1000
4,08

2000
8,75

4000
26,39

4.3 Postup výpočtu
Výpočtový model byl vytvořen v trojrozměrném prostředí a sestává z objektů se známými geometrickými údaji (vrstevnice, budovy, komunikace atd.). Model tedy například zohledňuje podélné profily
hodnocených komunikací včetně zářezů, násypů, estakád a jejich vliv na šíření zvukových vln. Takto
vytvořený digitální model je použit pro simulaci šíření a útlumu zvuku při jeho šíření směrem od zdroje
do místa výpočtu. Výpočet respektuje sférickou divergenci, pohlcování zvuku při šíření nad poltivým
povrchem, odrazy zvuku do zvoleného řádu, pohlcování zvuku při šíření ve vzduchu a všesměrové
šíření hluku přes překážky. Výpočtovým způsobem je ověřována předpokládaná příspěvková hluková
zátěž ze všech zdrojů v nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb ve sledovaném území, a
to pro varianty:
Varianta A – Měření stávající ho stavu + příspěvek stacionárních zdrojů
Varianta B – Měření stávajícího stavu + příspěvek dopravy
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Výpočetní program dosazuje zadané parametry (terén, vzdálenosti atd.) do algoritmu výpočtu a na
základě těchto hodnot spočítá konkrétní hodnoty pro výpočtové body (uvedeno v tabulkách v kapitole
5). Výpočtové body se přednostně umisťují k nejbližším chráněným prostorům nebo nejbližším chráněným prostorům staveb. Tak jak vyplývá z metodiky měření hluku (Metodický návod). Body se umísťují přednostně 2 metry po obvodovém plášti budovy (např. před okno obytné místnosti). Výška bodu
před obvodovým pláštěm budovy byla zvolena na základě výšky obytných budov a prostoru významného pro pronikání hluku zvenčí.
Pro přehlednost celkové hlukové situace program vypočítá i body v rámci zadané oblasti (území záměrem zasažené) a na základě těchto hodnot vykreslí hlukovou mapu s pásmy ekvivalentních hladin
akustického tlaku po 5 dB. Tato mapa slouží pro celkové zhodnocení sledované lokality a je zpracována pro výšku 10 metrů nad terénem.

4.4 Stanovení výpočtových bodů
Pro ověření způsobu využívání a funkčního charakteru staveb rozmístěných v okolí záměru byly využity údaje z katastru nemovitostí, přístupné na internetových stránkách www.cuzk.cz. Na základě
těchto údajů byly stanoveny nejbližší chráněné prostory.
Zkratka

Umístění

V001_A
V002_A
V003_A
V003_B
V004_A
V004_B
V005_A
V005_B
V006_A
V007_A

Podivínského 884/6
Podivínského 888/5
Marie Pujmanové 683
Marie Pujmanové 683
Marie Pujmanové 670
Marie Pujmanové 670
Marie Pujmanové 669/10
Marie Pujmanové 669/10
Josefa Hory 412/24
Za Drahou 4507/6
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Výška bodu nad
terénem
[m]
2
4
7
22
12
6
12
6
4
4

Typ chráněného prostoru

Chráněný venkovní prostor staveb
Chráněný venkovní prostor staveb
Chráněný venkovní prostor staveb
Chráněný venkovní prostor staveb
Chráněný venkovní prostor staveb
Chráněný venkovní prostor staveb
Chráněný venkovní prostor staveb
Chráněný venkovní prostor staveb
Chráněný venkovní prostor staveb
Chráněný venkovní prostor staveb
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Obrázek č.: 6 - Situace výpočtových bodů
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5 VÝSLEDKY VÝPOČTŮ
Modelové výpočty vycházejí z poskytnutých dostupných datových podkladů o jednotlivých zdrojích
hluku v době zpracování akustického posouzení dne 10. 4. 2018.

5.1 Hluk z provozu záměru
Souhrnným hodnocením hluku vznikajícího provozem záměru se rozumí výpočet výsledné hodnoty
ekvivalentní hladiny akustického tlaku s přičtením hodnot naměřených v jednotlivých bodech.
Do výpočtového modelu hluku byly zadány a všechny hodnoty hladin akustických výkonů a ekvivalentních hladin akustického tlaku popsané v kapitole Hluk vyvolaný realizací záměru.

5.1.1 Stacionární zdroje
5.1.1.1
Hodnoty výpočtu, měření a srovnání stavu po realizaci a nynějšího stavu
Pro srovnání hodnot naměřených a hodnot vypočítaných byly použita výsledná hladina.
V. bod

Vý
šk
a
[m
]

V001_A
V002_A
V003_A
V004_A
V004_B
V005_A
V005_B
V006_A
V007_A

2
4
22
12
6
12
6
4
4

Limit
[dB]

Limit
[dB]

Den
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Noc
40
40
40
40
40
40
40
40
40
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LAeq,8h
[dB]
Měření
stávající
stav
Den

LAeq,1h
[dB]¨
Měření
stávající
stav
Noc

41,5

38,5

46,0

38,6

LAeq,8h
[dB]
Výpočet
realizace
záměru
Den
29,3
30,1
35,7
34,6
33,2
33,8
32,6
27,6
24,8

LAeq,1h
[dB]
Výpočet
realizace
záměru
Noc
26,3
27,1
33,3
31,1
29,9
30,4
29,3
24,7
24,2

Součet
[dB]

Součet
[dB]

Přírůstek
[dB]

Přírůstek
[dB]

Den

Noc

Den

Noc

41,8

38,8

0,3

0,3

46,2

39,1

0,2

0,5
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5.1.1.2

Hodnoty izofonických linií 10 metrů nad terénem

Obrázek č.: 7 – Varianta A – příspěvek realizace záměru – Den

Obrázek č.: 8 – Varianta A – příspěvek realizace záměru – Noc
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5.1.2 Pozemní komunikace
Na základě telefonického dotazu na oddělení údržby majetku města Prostějova, bylo zjištěno, že komunikace na ulicích Za Drahou (komunikace je částečně soukromá) a komunikace na ulici Marie Pujmanové jsou místní komunikace třetí třídy. Ulice Podivínského není zatříděna v městském pasportu a
dle místního průzkumu se jedná o zpevněnou polní cestu.
Výpočtový bod V002 až V005 se nachází u místních komunikací III. třídy. Vzhledem k oblasti, kde
dominantním zdrojem hluku je dálnice D46, bylo výpočtově ověřeno, že dálnice přispívá ve výpočtových bodech více než místní komunikace.
Příspěvek dálnice s limitem 60 dB činní pro bod V002 LAeq, 16 h = 40,7 dB a příspěvek skupiny komunikací s limitem 55 dB činní LAeq, 16 h = 37,8 dB.
Příspěvek dálnice s nočním limitem 50 dB činní pro bod V002 LAeq, 8 h = 39,2 dB a příspěvek skupiny
komunikací s limitem 55 dB činní LAeq, 8 h = 37,0 dB.
Příspěvek dálnice s limitem 60 dB činní pro bod V005 LAeq, 16 h = 48,0 dB a příspěvek skupiny komunikací s limitem 55 dB činní LAeq, 16 h = 45,1 dB.
Příspěvek dálnice s nočním limitem 50 dB činní pro bod V005 LAeq, 8 h = 44,2 dB a příspěvek skupiny
komunikací s limitem 55 dB činní LAeq, 8 h = 40,9 dB.
Tj. pro výpočtové body V002 a V005 byl stanoven limit LAeq, 16 h = 60 dB v denní době a LAeq, 8 h = 50
dB v době noční. Tento předpoklad byl stanoven na základě výpočetního modelu pro dopravu v roce
2018 (model použitý pro stanovení výsledné hladiny v protokolu o měření A2018/032 ze dne 17. 5.
2018).
5.1.2.1
Hodnoty výpočtu, měření a srovnání stavu po realizaci a nynějšího stavu
Pro srovnání hodnot naměřených a hodnot vypočítaných byly použita výsledná hladina.
V. bod

Vý
šk
a
[m
]

V001_A
V002_A
V003_A
V004_A
V004_B
V005_A
V005_B
V006_A
V007_A

2
4
22
12
6
12
6
4
4

Limit
[dB]

Limit
[dB]

Den
60
60
60
60
60
60
60
60
60

Noc
50
50
50
50
50
50
50
50
50
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LAeq,8h
[dB]
Měření
stávající
stav
Den

LAeq,1h
[dB]¨
Měření
stávající
stav
Noc

42,5

41,2

49,8

45,9

LAeq,8h
[dB]
Výpočet
realizace
záměru
Den
36,6
36,2
41,0
43,0
42,6
42,5
42,2
39,0
31,4

LAeq,1h
[dB]
Výpočet
realizace
záměru
Noc
31,3
30,3
34,6
36,7
36,4
36,1
36,0
33,0
26,4

Součet
[dB]

Součet
[dB]

Přírůstek
[dB]

Přírůstek
[dB]

Den

Noc

Den

Noc

43,4

41,5

0,9

0,3

50,5

46,3

0,7

0,4
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5.1.2.2

Hodnoty izofonických linií 10 metrů nad terénem

Obrázek č.: 9 – Varianta B – realizace záměru – Den

Obrázek č.: 10 – Varianta B – realizace záměru – Noc
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6 ZÁVĚR
6.1 Odborná interpretace
Výsledky výpočtů jsou platné v den hlukového posouzení 10. 4. 2018. Studie vychází z hodnot, které
byly dodány zadavatelem. Vzhledem k lokalitě, která je evidentně dlouhodobě průmyslně využívána
(tudíž se v okolí nacházejí další stacionární zdroje, u kterých však bohužel nelze jednoznačně určit,
zda jsou v provozu, případně jakým podílem se podílí na celkové hlukové situaci) a vzhledem k blízké
vzdálenosti k dálnici D46, kde dle ŘSD projede cca 30 tis. vodidel za 24 hodin, nelze zcela objektivně
vyhodnotit stávající hlukovou situaci. Stávající hluková situace tedy vychází z měření, kdy výsledky
měření jsou platné pro zdroje hluku, jejich technický stav a jejich provozní nastavení, které byly na
místech měření dne 14. 5 - 16. 5. 2018. Následně tyto výsledky byly přepočítány pro stav podle RPDI
všechny dny (Pozemní komunikace).
Hodnocení hlukové zátěže chráněného venkovního prostoru staveb postavených v zájmovém území je
v hlukové studii řešeno pouze výpočtovým způsobem, tedy za shodu výsledků z výpočtů a následného
reálného provozu nemůže plně zodpovídat zpracovatel. Hodnocení výsledků nenahrazuje vyjádření
orgánu ochrany veřejného zdraví. Bez souhlasu fy ENVING s.r.o. nesmí být studie reprodukována
jinak než celá. Dále je nutné zdůraznit fakt, že při jakékoli změně modelovém výpočtu, tj. změnou
jakéhokoli parametru např. výšky nebo tloušťky materiálu, změně dispozice atd., je tento výpočet neplatný.
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1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE
1.1 Cíl měření
Stanovení ekvivalentní hladiny akustického tlaku v nejbližších chráněných venkovních protorech staveb od komunikace. Měření bylo provedeno na základě požadavku Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci. Slouží, jako příloha projektové dokumentace pro posouzení
vlivu záměru na životní prostředí (EIA).

1.2 Datum a čas měření
Datum měření

Doba měření [hod]

15. 5.

7:00 -9:00

16. 5.

15:00 -17:00

14. – 15. 5.-

22:00 – 06:00

16. – 17. 5.

22:00 – 06:00

1.3 Postup zkoušky č. 2 dle OA
1.3.1 Technické normy
ČSN ISO 1996-1 Akustika. Popis, měření a hodnocení hluku prostředí Část 1: Základní veličiny a
postupy pro hodnocení.
ČSN ISO1996-2 Akustika. Popis, měření a posuzování hluku prostředí. Část 2: Určování hladin hluku
prostředí.

1.3.2 Použitá legislativa
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění
pozdějších předpisů.
Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, ze dne 20.10.2017

1.4 Použité veličiny
Značka
LAeq,T
LAeq,8h
LAeq,1s
LCpeak
LAN,T
LA1,T
LA10,T
LA50,T
LA90,T
LA99,T
UAB
t
v
Rh
p

Jednotka
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
°C
m/s
%
hPa

Protokol o měření č: A2018/032

Veličina
ekvivalentní hladina akustického tlaku A za dobu trvání t
ekvivalentní hladina akustického tlaku A za dobu trvání t = 8 hodin
ekvivalentní hladina akustického tlaku A za dobu trvání t = 1 sec
špičková hladina akustického tlaku C
distribuční (procentní) hladina – hladina akustického tlaku překročená v N % doby T
hladina akustického tlaku A překročená v 1 % doby t
hladina akustického tlaku A překročená v 10 % doby t
hladina akustického tlaku A překročená v 50 % doby t
hladina akustického tlaku A překročená v 90 % doby t
hladina akustického tlaku A překročená v 99 % doby t
rozšířená nejistota měření
teplota vzduchu
rychlost proudění vzduchu
relativní vlhkost vzduchu
atmosférický tlak
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2 MĚŘENÍ
2.1 Metodika měření
2.1.1 Strategie a způsob měření
Cílem měření bylo zjistit, zda nedochází k překračování hygienických limitů hluku, stanovených v nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb. Z toho důvodu byla zaznamenána typická hluková situace při provozu
sledovaného zdroje. Součástí měření je stanovení ekvivalentních hladin akustického tlaku A, který
proniká do chráněného venkovního prostoru dotčených staveb. Měření zdroje hluku bylo provedeno
formou kontinuálního záznamu s frekvencí jedné sekundy. Rušivé události nesouvisející se sledovaným zdrojem hluku byly při měření označeny a následně vyloučeny při zpracování dat v laboratoři
softwarovým produktem fy NTi Audio AG.
Všechny výsledky měření byly vyhodnoceny dle související platné legislativy a následně zpracovány
v akreditované laboratoři.
Současně s měřením hluku bylo provedeno sčítání dopravy včetně rozdělení do druhů dopravních prostředků.

2.1.2 Hodnotící veličiny v místech měření
Denní doba – ekvivalentní hladina akustického tlaku A, LAeq,16h
Noční doba – ekvivalentní hladina akustického tlaku A, LAeq,8h
Přístrojová technika a příslušenství

2.1.2.1

Třída
přes.

Typ/model

Výrobní číslo

Zvukoměr XL2
Mikrofon MC230
Kryt proti větru
Kalibrátor 4231
Aneroid MTG
Tepl.-vlh. C3120
AnenometrAirflow
Velocity Speed Gun

A2A-08128-E0
7757
1807444
05 001
03900080
071668
101911

1
-

Ověření/kalibrace
6035-OL –Z0022–18 (9. 3. 2020)
6035-OL –M0019–18 (7. 3. 2020)
6035-KL-K0042-16 (10. 10. 2018)
6013-KL-D012-14 (20. 1. 2019)
ENG/TH/04/14 (15. 6. 2019)
6015-KL-P0455-17 (9. 7. 2022)
8012-KL-70171-18 (13. 4. 2023)

Justace
před měřením
[dB]

Justace
po měření
[dB]

0,1
0,2

0
0,1

-

-

2.1.3 Mikroklimatické podmínky
Měření

Datum

Čas

Teplota
[°C]

1
2
3
4
5
6

15. 5.
16. 5.
15. 5.
16. 5.
14. 5.
16. 5.

8:00
15:00
8:30
16:00
24:00
24:00

14,2
13,2
14,2
13,2
13,1
11,6

Rel.
vlhkost
[%]
56
69
56
69
53
68

At. tlak
[hPa]

Vítr
[m/s]

Směr
větru

Oblač
nost

Výskyt
srážek

Stav
terénu

981,0
974,0
981,0
974,0
986,0
978,0

2,1
3,1
2,1
3,1
3.1
2,8

JZ
JJZ
JZ
JJZ
JZ
J

oblačno
zataženo
oblačno
zataženo
oblačno
zataženo

ne
ne
ne
ne
ne
ne

suchý
suchý
suchý
suchý
suchý
suchý

2.1.4 Stanovení korekce na odraz od fasády
Vzhledem k tomu, že nebyly splněny kritéria pro přičtení korekce -3 dB ani korekce -2 dB, korekce od
fasády tedy nebyla uplatněna.

2.2 Hodnocený zdroj hluku
2.2.1 Popis zdroje hluku
Nejdominantnějším zdrojem hluku v okolí je dálnice D46, komunikace II/150 a místní komunikace na
ulicích Za drahou a Marie Pujmanové.
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2.2.2 Situační schéma lokality
2.2.2.1

Celkový náhled

2.2.2.2

Detailní schéma
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2.2.3 Intenzita dopravy ve sledovaném úseku
2.2.3.1

D46 – 14. – 15. 5. 2018
Doba sčítání
[h:m]
22:00 - 23:00
23:00 - 24:00
00:00 - 01:00
01:00 - 02:00
02:00 - 03:00
03:00 - 04:00
04:00 - 05:00
05:00 - 06:00
06:00 - 07:00
07:00 - 08:00
08:00 - 09:00
09:00 - 10:00

2.2.3.2

410
275
169
113
90
92
140
448

91
78
64
55
58
76
110
186

M+O
[ks]
16
9
3
2
2
4
14
43
3
2
2
4

N+A+K
[ks]
1
1
0
0
0
0
1
3
5
6
6
6

101
114
121
113

5
5
5
4

23
15
6
3
2
3
10
32

1
1
0
0
0
0
1
3

Marie Pujmanové – 16. 5. 2018
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00

2.2.3.6

279
274
262
239

Marie Pujmanové – 14. – 15. 5. 2018
Doba sčítání
[h:m]
22:00 - 23:00
23:00 - 24:00
00:00 - 01:00
01:00 - 02:00
02:00 - 03:00
03:00 - 04:00
04:00 - 05:00
05:00 - 06:00
06:00 - 07:00
07:00 - 08:00
08:00 - 09:00
09:00 - 10:00

2.2.3.5

1172
1286
1428
1494

D46 – 16. – 17. 5. 2018
22:00 - 23:00
23:00 - 24:00
00:00 - 01:00
01:00 - 02:00
02:00 - 03:00
03:00 - 04:00
04:00 - 05:00
05:00 - 06:00

2.2.3.4

N+A+K
[ks]
77
65
54
47
49
63
94
161
253
283
294
284

D46 – 16. 5. 2018
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00

2.2.3.3

M+O
[ks]
320
216
122
78
62
66
116
409
1094
1484
1534
1242

Marie Pujmanové – 16. – 17. 5. 2018
22:00 - 23:00
23:00 - 24:00
00:00 - 01:00
01:00 - 02:00
02:00 - 03:00
03:00 - 04:00
04:00 - 05:00
05:00 - 06:00
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2.2.3.7

Vysvětlivky

Značka
O
M
N
A
K

Jednotka
ks
ks
ks
ks
ks

Popis
Osobní automobily bez přívěsů i s přívěsy, dodávkové automobily
Jednostopá motorová vozidla bez postranního vozíku i s postranním vozíkem
Lehké, střední a těžké nákladní automobily, traktory, speciální nákladní automobily
Vozidla určená pro přepravu osob a jejich zavazadel, která mají více než 9 míst
Přívěsové a návěsové soupravy nákladních vozidel

2.2.4 Průměrná rychlost dopravního proudu
Byla stanovena pomocí rychloměrem Velocity Speed Gun v referenčních hodinách a následně byla zprůměrována na hodnotu:
D46: 96 km/h pro lehká vozidla (O, M) a na hodnotu 78 km/h pro těžká vozidla (N, A, K).
Místní komunikace Marie Majerové: 35 km/h pro lehká vozidla (O, M) a na hodnotu 33 km/h pro těžká vozidla (N, A, K).

2.2.5 Typ povrchu vozovky
Povrch: Asfaltový
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2.3 Výsledky měření
Místo měření:

Měření č.: 1 a 2

Marie Pujmanové 669/10

Předmět měření: Chráněný venkovní prostor staveb
Fotodokumentace:

Umístění mikrofonu:
Vzdálenost od fasády [m]:
Vzdálenost od terénu [m]:
Vzdálenost od zdroje hluku [m]:
Charakter hluku:
Orientace mikrofonu:

2
5
D46 = 397
Proměnný
Svisle

Hodnocená doba: Denní

Hodnocená činnost:
Měření hluku dopravy dle přílohy E, Metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním
prostředí. Součástí měření je průjezd vozidel po ulici Marie Majerové i po dálnici D46.

Část charakteristického průběhu ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, L Aeq,1s:

Začátek
měření
[h]
7:40:54
15:01:02
průměr

Doba měření

LAeq,T

LCpeak

[h:m:s]
0:38:10
0:30:00

[dB]
51,3
52,1
51,7

[dB]
86,5
95,2

Distribuční hladina LAN,T [dB]
LA1,T

LA10,T

LA50,T

LA90,T

LA99,T

55,9
56,2

54,4
54,9

49,5
50,2

46,2
45,8
46,0

45,2
44,9

Zbytkový hluk:
Umístění mikrofonu: Totožné
Výsledná hladina LA90 [dB]: 46,0
Popis:
Proměnný hluk neovlivňuje měřený hluk, je pouze součástí zbytkového hluku, ekvivalentní hladina ustálené složky
zbytkového hluku byla tedy stanovena procentní hladinou L A90.
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Místo měření:

Měření č.: 3 a4

Podivínského 888/5

Předmět měření: Chráněný venkovní prostor staveb
Fotodokumentace:

Umístění mikrofonu:
Vzdálenost od fasády [m]:
Vzdálenost od terénu [m]:
Vzdálenost od zdroje hluku [m]:
Charakter hluku:
Orientace mikrofonu:

2
4
D46 = 513 m
Proměnný
Svisle

Hodnocená doba: Denní

Hodnocená činnost:
Měření hluku dopravy dle přílohy E, Metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním
prostředí. Z měření byly vyloučeny nesouvisející hlukové
události (stavební činnost při zateplování domu Marie
Pujmanové 683).

Část charakteristického průběhu ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, L Aeq,1s:

Začátek
měření
[h]
8:25:40
15:48:40
průměr

Doba měření
[h:m:s]
0:30:00
0:30:00

LAeq,T
[dB]
45,9
44,6
45,3

LCpeak
[dB]
85,7
80,6

Distribuční hladina LAN,T [dB]
LA1,T

LA10,T

LA50,T

LA90,T

LA99,T

49,4
48,2

48,7
47,5

45,3
44,1

41,8
41,1
41,5

39,9
39,5

Zbytkový hluk:
Umístění mikrofonu: Totožné
Výsledná hladina LA90 [dB]: 41,5
Popis:
Proměnný hluk neovlivňuje měřený hluk, je pouze součástí zbytkového hluku, ekvivalentní hladina ustálené složky
zbytkového hluku byla tedy stanovena procentní hladinou L A90.
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Místo měření:

Měření č.: 5

Marie Pujmanové 669/10

Předmět měření: Chráněný venkovní prostor staveb
Fotodokumentace:

Umístění mikrofonu:
Vzdálenost od fasády [m]:
Vzdálenost od terénu [m]:
Vzdálenost od zdroje hluku [m]:
Charakter hluku:
Orientace mikrofonu:

2
5
D46 = 397
Proměnný
Svisle

Hodnocená doba: Noční

Hodnocená činnost:
Měření hluku dopravy dle přílohy E, Metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním
prostředí v noční době. Z měření byly vyloučeny nesouvisející hlukové události (průlet vrtulníků a průjezdy vozidel IZS).

Část charakteristického průběhu ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, L Aeq,1s:

Začátek
měření
[h]
22:00:00

Doba měření

LAeq,T

LCpeak

[h:m:s]
8:00:00

[dB]
47,1

[dB]
88,5

Distribuční hladina LAN,T [dB]
LA1,T

LA10,T

LA50,T

LA90,T

LA99,T

53,6

51,7

44,5

38,6

38,0

Zbytkový hluk:
Umístění mikrofonu: Totožné
Výsledná hladina LA90 [dB]: 38,6
Popis:
Proměnný hluk neovlivňuje měřený hluk, je pouze součástí zbytkového hluku, ekvivalentní hladina ustálené složky
zbytkového hluku byla tedy stanovena procentní hladinou LA90.
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Místo měření:

Měření č.: 6

Podivínského 888/5

Předmět měření: Chráněný venkovní prostor staveb
Fotodokumentace:

Umístění mikrofonu:
Vzdálenost od fasády [m]:
Vzdálenost od terénu [m]:
Vzdálenost od zdroje hluku [m]:
Charakter hluku:
Orientace mikrofonu:

2
4
D46 = 513 m
Proměnný
Svisle

Hodnocená doba: Noční

Hodnocená činnost:
Měření hluku dopravy dle přílohy E, Metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním
prostředí v noční době. Z měření byly vyloučeny nesouvisející hlukové události (průlet vrtulníků).

Část charakteristického průběhu ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, L Aeq,1s:

Začátek
měření
[h]
22:00:00

Doba měření
[h:m:s]
8:00:00

LAeq,T
[dB]
43,3

LCpeak
[dB]
85,6

Distribuční hladina LAN,T [dB]
LA1,T

LA10,T

LA50,T

LA90,T

LA99,T

51,4

45,3

42,8

38,5

37,9

Zbytkový hluk:
Umístění mikrofonu: Totožné
Výsledná hladina LA90 [dB]: 38,5
Popis:
Proměnný hluk neovlivňuje měřený hluk, je pouze součástí zbytkového hluku, ekvivalentní hladina ustálené složky
zbytkového hluku byla tedy stanovena procentní hladinou L A90.
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3 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ
3.1 Nejistota měření
Nejistota měření při měření ekvivalentní hladiny akustického tlaku je stanovena dle Metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, ze dne 20. 10. 2017 (netýká se impulsního hluku)
u [dB]
Interiér
Exteriér
Hluk s odstupem více než 10 dB od zbytkového hluku
1,7*)
1,7
Hluk s odstupem 3-10 dB od zbytkového hluku
2,0
1,8
*) jestliže naměřený rozdíl mezi hladinami v interiéru je větší nebo roven 5 dB, se konvenční nejistota zvyšuje o 0,5 dB

u = 1,8 dB – denní doba
u = 1,8 dB – noční doba
Je to parametr, který rozšiřuje naměřenou hodnotu na oblast, v níž se nachází s 95 % pravděpodobností
správná hodnota.

3.2 Výsledné hladiny chráněný venkovní prostor stavby
3.2.1 Denní doba
Měření
číslo

1a2
3a4

Chráněný venkovní
prostor staveb

Marie Pujmanové 669/10
Podivínského 888/5

Naměřená LAeq,T [dB]
Doprava
Zbytkový
hluk
[dB]
51,7
45,3

[dB]
46,0
41,5

Korekce
na
zbytkový
hluk
[dB]
1,4
2,3

Korekce pro
získání
dopadajícího
zvuku na fasádu
[dB]
0
0

Výsledná hodnota hluku
v místě měření
LAeq,16h

Korekce
na
zbytkový
hluk
[dB]
0,7
1,7

Korekce pro
získání
dopadajícího
zvuku na fasádu
[dB]
0
0

Výsledná hodnota hluku
v místě měření
LAeq,8h

[dB]
50,3 ± 1,8
43,0 ± 1,8

3.2.2 Noční doba
Měře
ní
číslo

5
6

Chráněný venkovní
prostor staveb

Marie Pujmanové 669/10
Podivínského 888/5

Naměřená LAeq,T [dB]
Doprava
Zbytkový
hluk
[dB]
47,1
43,3

[dB]
38,6
38,5

[dB]
46,4 ± 1,8
41,6 ± 1,8

3.3 Přepočet s použitím modelu
Výpočtové hodnocení hlukové zátěže venkovního prostoru sledovaného území vychází z doporučené
metodiky Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí. Na jejích základech pracuje použitý výpočtový program Predictor LimA type 7810, verze 11.21 firmy Brüel &
Kjaer, jehož výpočtové algoritmy korespondují s doporučenými metodikami. Šíření hluku ze stacionárních zdrojů, z dopravy na pozemních komunikacích a z dopravy na dráhách je použit model
NMPB - Road (kompatibilní s CNOSOSS-EU). Software zohledňuje klimatické podmínky, konfiguraci i vlastnosti povrchu terénu a další možné ovlivňující podmínky.
Stanovení odhadu ročního průměru denních intenzit se provádí přepočtem intenzity dopravy získané během průzkumu pomocí přepočtových koeficientů, které zohledňují denní, týdenní a roční variace intenzit dopravy. Výpočet se provádí odděleně pro každý druh vozidel.
Doba průzkumu se volí s ohledem na účel průzkumu, potřebnou přesnost výsledků a charakter průzkumu. Před průzkumem bylo zjištěno, že se na sledovaném úseku neudávajíc mimořádné události
(uzavírky a dopravní omezení na komunikacích, akce s dopadem na dopravu atd.). Na komunikacích
Protokol o měření č: A2018/032

Stránka 13 z 18

se specifickým provozem (například v blízkosti obchodních zařízení nebo na komunikaci s velkým
podílem rekreační dopravy) je volena doba průzkumu tak, aby tím byl specifický provoz dostatečně
charakterizován.

3.3.1 Dopravní data získaná při měření (Marie Pujmanové)
Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích TP 189
Místo:
Číslo komunikace:
Stanoviště:
Kategorie a třída komunikace
Nedělní faktor:
Charakter provozu
Skupina přepoč. koeficientů:

Datum průzkumu:
Den týdne, měsíc, roční období:
Doba průzkumu:

16. 5. 2018
13:00 – 17:00

M
<0,9
Smíšený
M

Druhy vozidel
Intenzita dopravy za dobu průzkumu běžného pracovního dne: [voz/den]
Denní intenzita dopravy v den průzkumu: [voz/den]
Roční průměr denních intenzit dopravy RPDI: [voz/den]
Koeficient přepočtu dopravy na noční provoz:
Provoz v denní době: [voz/den]
Provoz v noční době: [voz/den]
Odhad přesnosti určení RPDI [±%]

O

M

N

A

K

S

446
1441
1260
6,48
1348
93

3
9
7
6,12
8
1

19
71
55
6,61
66
5

0
0
0
13,39
0
0

0
0
0
10,92
0
0

468
1521
1322

11

3.3.2 Hodnota RPDI dle ŘSD (D46)

3.3.3 Vypočítaná hladina
Pokud nejsou známy hodnoty hladiny expozice zvuku po jednotlivé kategorie silničních a drážních
vozidel, ale pouze celková výsledná ekvivalentní hladina akustického tlaku, je výsledná hodnota přepočtená na referenční podmínky odpovídající dlouhodobé hlukové zátěži, tj. odpovídající RPDI dána
vztahem:
!",#!$

= % &´

!" (') +

[%&

!",#!$ (*-.)

/ &´

!" (*-.)]

kde:
Značka
L´Aeq (m)
L´Aeq (vyp)
LAeq, ref (vyp)

Jednotka
dB
dB
dB
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3.3.4 Výsledná hladina (Marie Pujmanové 669/10)
Měření
číslo

Doba

L´Aeq (m)
[dB]

L´Aeq (vyp)
[dB]

LAeq, ref (vyp)
[dB]

LAeq, ref
[dB]

1a2
5

Denní
Noční

50,3
46,4

50,3
46,4

49,8
45,9

49,8 ± 1,8
45,9 ± 1,8

3.3.5 Výsledná hladina (Podivínského 888/5)
Měření
číslo

Doba

L´Aeq (m)
[dB]

L´Aeq (vyp)
[dB]

LAeq, ref (vyp)
[dB]

LAeq, ref
[dB]

3a4
6

Denní
Noční

43,0
41,6

43,0
41,6

42,5
41,2

42,5 ± 1,8
41,2 ± 1,8

3.4 Hygienické limity hluku (použitá legislativa)
3.4.1 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací:
§2
Vymezení základních pojmů
Pro účely tohoto zařízení se rozumí:
b) Hlukem s tónovými složkami hluk, v jehož kmitočtovém spektru je hladina akustického tlaku v třetinooktávovém pásmu,
případně i ve dvou bezprostředně sousedících třetinooktávových pásmech, o více než 5 dB vyšší než hladiny akustického
tlaku v obou sousedních třetinooktávových pásmech a v pásmu kmitočtu 10 Hz až 160 Hz je ekvivalentní hladina akustického
tlaku v tomto třetinooktávovém pásmu vyšší než hladina prahu slyšení stanovená pro toto kmitočtové pásmo v příloze č. 1 k
tomuto nařízení; hlukem s tónovými složkami je vždy hudba nebo zpěv; pokud nelze hluk s tónovými složkami identifikovat
na základě uvedené definice, lze použít definici vycházející z úzkopásmové analýzy.
§ 12
Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru
(1) Určujícím ukazatelem hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku, je ekvivalentní hladina akustického
tlaku A LAeq,T a odpovídající hladiny v kmitočtových pásmech. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní
(LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h).
(2) Určujícím ukazatelem vysokoenergetického impulsního hluku je ekvivalentní hladina akustického tlaku C LCeq,T a současně průměrná hladina expozice zvuku C LCE jednotlivých impulsů. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe
navazujících nejhlučnějších hodin (LCeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LCeq,1h).
(3) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického
impulsního hluku, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu
chráněného prostoru a denní a noční době, které jsou uvedeny v tabulce č. 1 části A přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce
impulsní hluk se přičte další korekce -12 dB. V případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních
komunikacích, dráhách a z leteckého provozu, se přičte další korekce -5 dB.
(4) Stará hluková zátěž LAeq,16h pro denní dobu a LAeq,8h pro noční dobu se zjišťuje měřením nebo výpočtem z údajů o roční
průměrné denní intenzitě a skladbě dopravy v roce 2000 poskytnutých správcem popřípadě vlastníkem pozemní komunikace
nebo dráhy. Hygienický limit stanovený pro starou hlukovou zátěž se vztahuje na ucelené úseky pozemní komunikace nebo
dráhy.
(5) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A staré hlukové zátěže stanovený součtem základní hladiny
akustického tlaku A LAeq,T 50 dB a korekce pro starou hlukovou zátěž uvedené v tabulce č. 1 části A přílohy č. 3 k tomuto
nařízení zůstává zachován i
a) po položení nového povrchu vozovky, prováděné údržbě a rekonstrukci železničních drah nebo rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy a
b) pro krátkodobé objízdné trasy.
(6) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A staré hlukové zátěže stanovený součtem základní hladiny
akustického tlaku A LAeq,T 50 dB a korekce pro starou hlukovou zátěž uvedené v tabulce č. 1 části A přílohy č. 3 k tomuto
nařízení nelze uplatnit v případě, že se hluk působený dopravou na pozemních komunikacích a dráhách po 1. lednu 2001 v
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předmětném úseku pozemní komunikace nebo dráhy zvýšil o více než 2 dB. V tomto případě se hygienický limit ekvivalentní
hladiny akustického tlaku A LAeq,T stanoví postupem podle odstavce 3. Jestliže ale byla hodnota hluku působeného dopravou
na pozemních komunikacích a dráhách před jejím zvýšením o více než 2 dB podle věty první vyšší než hodnoty uvedené v
tabulce č. 2 části A přílohy č. 3 k tomuto nařízení, pak se k hygienickým limitům ekvivalentní hladiny akustického tlaku A
LAeq,T stanoveným podle odstavce 3. přičte další korekce +5 dB.
(7) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku C vysokoenergetického impulsního hluku se stanoví pro denní
dobu LCeq,8h se rovná 83 dB, pro noční dobu LCeq,1h se rovná 40 dB. Ekvivalentní hladina akustického tlaku C LCeq,T se vypočte
způsobem upraveným v části C přílohy č. 3 k tomuto nařízení.
(8) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z leteckého provozu se vztahuje na charakteristický letový den
a stanoví se pro celou denní dobu ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,16h se rovná 60 dB a pro celou noční dobu
ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 50 dB.
(9) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s, se stanoví tak, že se k
hygienickému limitu ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T stanovenému podle odstavce 3 přičte další korekce podle
části B přílohy č. 3 k tomuto nařízení.
Příloha č. 1 nařízení vlády č. 272/2011 Sb.
Hladiny prahu slyšení LPS v decibelech v rozsahu středních kmitočtů třetinooktávových pásem ft 10 Hz až 160 Hz.
ft [Hz]
LPS [Hz]

10
92

12,5
87

16
83

20
74

25
64

31,5
56

40
49

50
43

63
42

80
40

100
38

125
36

160
34

Příloha č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. část A
Korekce pro stanovení limitů hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru
Část A
Tabulka č. 1
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním
prostoru
Druh chráněného prostoru
Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických
zařízení včetně lázní
Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení
včetně lázní
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní
venkovní prostor

Korekce [dB]
1)

2)

3)

4)

-5

0

+5

+15

0

0

+5

+15

0

+5

+10

+20

Korekce uvedené v tabulce se nesčítají.
Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou hluku z dopravy na železničních dráhách, kde se použije korekce -5 dB.
Pravidla použití korekce uvedené v tabulce č. 1:
1) Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů a hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce, zejména
rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů. Pro hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce, které byly uvedeny do provozu přede dnem 1. listopadu 2011, se přičítá pro noční dobu další korekce +5 dB.
2) Použije se pro hluk z dopravy na dráhách, silnicích III. třídy, místních komunikacích III. třídy a účelových komunikacích
ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
3) Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy v území, kde hluk
z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se
pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy.
4) Použije se pro stanovení hodnoty hygienického limitu staré hlukové zátěže.
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3.5 Hodnocené hladiny
3.5.1 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací
ČÁST ŠESTÁ
Způsob měření a hodnocení hluku a vibrací
§ 20
(3) Při měření hluku v chráněných venkovních prostorech staveb, chráněném venkovním prostoru a v chráněných vnitřních
prostorech staveb se uvádějí nejistoty odpovídající metodě měření. Nejistoty musí být uplatněny při hodnocení naměřených
hodnot. Výsledná hodnota hladiny akustického tlaku A prokazatelně nepřekračuje hygienický limit, jestliže výsledná ekvivalentní hladina akustického tlaku A po odečtení hodnoty kombinované rozšířené nejistoty je rovna nebo je nižší než hygienický limit nebo výsledná hladina maximálního akustického tlaku je rovna nebo je nižší než hygienický limit.

3.5.2 Hodnocená hladina
Denní doba

3.5.2.1

Měření číslo
1a2
3a4

Chráněný venkovní
prostor staveb
Marie Pujmanové 669/10
Podivínského 888/5

Výsledná hladina po odečtení nejistoty 1,8dB
LAeq,16h[dB]
48,0
44,1

Noční doba

3.5.2.2

Měření číslo
5
6

Chráněný venkovní
prostor staveb
Marie Pujmanové 669/10
Podivínského 888/5

Protokol o měření č: A2018/032
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4 ZÁVĚR
Podmínky pro průkaz tónové složky pro vypočtené výsledné dopadající hladiny v místě měření se pro
hluk z dopravy nezjišťují.
Výsledky měření jsou platné pro zdroje hluku, jejich technický stav a jejich provozní nastavení, které
byly na místech měření dne 14. 5 - 16. 5. 2018. Měření a vyhodnocení bylo provedeno dle platných
norem, metod a předpisů. Hodnocení výsledků nenahrazuje vyjádření orgánu ochrany veřejného
zdraví. Bez souhlasu laboratoře nesmí být protokol reprodukován jinak než celý.
Rozdělovník:
3x Ing. Pavel Cetl, Demlova 276/24, Brno-sever, Černá Pole, 613 00 BRNO 13
1x ENVING s.r.o.

V Brně dne:17. 5. 2018
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Oprávněná úřední osoba pro vyřízení
Oprávněná úřední osoba pro podepsání

Ing. Ivana Kašparová
Ing. Ivana Kašparová
Prostějov, 6.4.2018

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE
O PODMÍNKÁCH VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ

Odbor územního plánování a památkové péče Magistrátu města Prostějova, jako úřad územního
plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), k žádosti podle § 139 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 21 stavebního zákona o územně plánovací
informaci o podmínkách využívání území, kterou dne 26.3.2018 podal
Astria Group a.s., IČO 25695011, Jenišovice 59 č.p. 59, 468 33 Jenišovice u Jablonce nad Nisou
(dále jen "žadatel"), na území
pozemky parc. č. 7444/2, 7446, 7448, 7449/1, 7449/5, 7449/12, 7449/18, 7452/8, 7452/9, 7453/1,
7453/4, 7456/15, 7457/2, 7472/8, 8170, 8171, 8172, 8173, 8174, 8175, 8176, 8177, 8183, 8191/4,
8192/2, 8193/4, 8194, 8195, 8196/1, 8196/2, 8196/3, 8197/1, 8198, 8199, 8201, 8203, 8204/1, 8204/2,
8205, 8206, 8222, 8261, 8262 v katastrálním území Prostějov
poskytuje podle § 21 odst. 1 písm. a) stavebního zákona tyto informace:
Záměrem je na výše citovaných pozemcích postavení moderních hal sloužících pro lehkou výrobu a
skladování, bez provozů znečišťujících životní prostředí. Zároveň provést obnovu komunikací a
obslužných ploch včetně úprav zeleně.
Pozemky jsou součástí stabilizované plochy č. 0796 – plocha smíšená výrobní (VS). Je zde stanovena
maximální výška zástavby 15 m.
Pro smíšené plochy výrobní jsou dle platného územního plánu rozhodující tyto regulativy:
Hlavní využití:
a) pozemky staveb a zařízení pro nerušivou výrobu a nerušivé služby, včetně skladů potřebných pro jejich
provozování, s důrazem na čisté inovační technologie;
b) pozemky staveb a zařízeni pro administrativu a strategické služby, včetně technologických
center.;
c) pozemky staveb a zařízení pro zemědělství na plochách č. 0549,0560,0712,0737,0738,
0834, 0857,0964, 0965,0966;
d) pozemky staveb a zařízení pro truck centra na ploše č. 0710.
Přípustné využití, přičemž pozemky, stavby a zařízení uvedené níže neznemožní plnohodnotné hlavní
využití dané plochy:
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pozemky, stavby a zařízení pro vzdělávání, vědu a výzkum;
pozemky, stavby a zařízení související technické infrastruktury;
stavby a zařízení pro maloobchod integrované do výrobních objektů či areálů;
stavby a zařízení technické infrastruktury řešené v souladu s koncepcí technické infrastruktury;
pozemky, stavby a zařízení pro bydlení správců budov či areálů;
stavby pro pohotovostní ubytování pracovníků;
pozemky a stavby hromadných garáží pro vozidla skupiny 1 sloužící pro potřeby obyvatel a návštěvníků
přilehlého území;
h) pozemky staveb a zařízení pro fotovoltaické elektrárny na plochách č. 0718,1022;
i) oplocení pozemků, které neomezí průchodnost územím.
j) pozemky doprovodné a další zeleně (např. stromořadí, aleje, remízy, ÚSES) a pozemky vodních toků a ploch
včetně protierozních, protipovodňových a retenčních opatření.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Podmíněně přípustné využití, přičemž pozemky, stavby či zařízení uvedené níže lze do území
umístit za podmínky prokázání, že jejich řešení, včetně zajištění nároků statické dopravy, je
v souladu s požadavky na ochranu hodnot území (viz bod 3.3.) a jejich provoz nesníží kvalitu prostředí
souvisejícího území, neohrozí jeho hodnoty a nepřiměřeně nezvýší dopravní zátěž v obytných lokalitách:
a) pozemky, stavby a zařízení související dopravní infrastruktury;
b) pozemky parků a další veřejné zeleně;
c) pozemky staveb a zařízení pro rušivou výrobu a potenciálně rušivé služby;
d) pozemky staveb a zařízení pro občanské vybavení, zejména služby, včetně skladů
nezbytných pro jejich provozování, to vše v kapacitě úměrné potenciálu daného území;
e) pozemky staveb a zařízení pro zemědělství;
f) pozemky stavebních dvorů;
g) pozemky staveb a zařízení pro údržbu pozemních komunikací;
h) pozemky Čerpacích stanic pohonných hmot, včetně staveb pro jejich reklamu a dalších staveb pro služby
motoristům;
i) pozemky staveb a zařízení pro maloobchod, přičemž venkovní parkování bude vybaveno rastrem vzrostlé
zeleně (splnění podmínek bude prokázáno územní studií s důrazem na dopravní obslužnost);
j) třídírny odpadů, recyklace, obalovny;
k) stavby a zařízení pro informace, reklamu a propagaci jako stavby dočasné;
l) firemní, muzejní a multimediální expozice (i s možností samostatných objektů) a související vybavenost
pro provozovatele a návštěvníky v souvislosti s hlavním využitím;
m) pozemky, stavby a zařízení pro parkování pro vozidla skupiny 1,2 a 3 určené pro přímou obsluhu stavby
nebo území, provozní a manipulační plochy určené pro přímou obsluhu
staveb.

a)
b)

a)

Nepřípustné využití:
pozemky, stavby a zařízení neuvedené jako hlavní, přípustné nebo podmíněně přípustné využití, u
kterých nebylo prokázáno splnění stanovených podmínek;
pozemky rodinných nebo bytových domů vyjma pozemků, staveb a zařízení pro bydlení správců budov či
areálů;
Podmínky prostorového uspořádání:
ve stabilizovaných plochách:
•stavby na pozemcích (dostavby proluk, přístavby a nástavby) budou odpovídat
převažujícímu charakteru a struktuře zástavby dané plochy (tj. budou respektovat stávající
stavební čáru, historickou strukturu zástavby apod.) a jejich výška bude maximálně
o 1 typické nadzemní podlaží vyšší než převažující zástavba území není-li v Příloze č. 1 (Tabulka ploch)
stanoveno jinak; v případě nelze-li převažující charakter a strukturu zástavby odvodit v dané ploše,
přihlíží se k plochám okolním; obdobně se postupuje i při stanovení maximální výšky zástavby; jiné
prostorové uspořádání je nutné ověřit územní studií;
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•v případě demolice tří a více objemově průměrných objektů v dané ploše nebo na
pozemku větším než 5 000 m2je nutné novou zástavbu ověřit územní studií, pokud se
nejedná o obnovu původního prostorového uspořádání;

Poučení:
Poskytnutá územně plánovací informace platí 1 rok ode dne jejího vydání, pokud v této lhůtě orgán,
který ji vydal, žadateli nesdělí, že došlo ke změně podmínek, za kterých byla vydána, zejména na základě
provedení aktualizace příslušných územně analytických podkladů, schválení zprávy o uplatňování zásad
územního rozvoje a zprávy o uplatňování územního plánu.

(otisk razítka)
Ing. Ivana Kašparová v. r.
referent pořizování ÚPP a ÚPD
Odboru územního plánování a památkové péče
Magistrátu města Prostějova

Obdrží:
Astria Group a.s., IDDS: t879e47; Jenišovice 59 č.p. 59, 468 33 Jenišovice u Jablonce nad Nisou

