Ing. Alexandr Mertl - Ekologické inženýrství

Supermarket ALBERT Hulín
ul. Záhlinická 1059
rekonstrukce a přístavba, parkoviště
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí

Oznamovatel:
Ahold Czech Republic, a.s.

Supermarket ALBERT Hulín, rekonstrukce a přístavba
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Seznam zpracovatelů oznámení

Oznámení zpracoval:
Ing. Alexandr Mertl
držitel autorizace k posuzování vlivů na životní prostředí
č. j. 961/196/OPV/93 ze dne 7.6.1994

Datum zpracování oznámení:

22.5.2007

Seznam osob, které se podílely na zpracování oznámení:
Jméno a příjmení

Bydliště

Telefon

Ing. Alexandr Mertl
Ing. Petr Mynář
Mgr. Tomáš Chudárek
Ing. Pavel Cetl

Trstěnice u Litomyšle
Brno
Brno
Brno

777 903 767

Dokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 2003, registrovaným u společnosti Microsoft.
Grafické přílohy jsou zpracovány grafickým editorem CorelDRAW 11, registrovaným u společnosti Corel
Corporation.

STRANA 1 z 36

Supermarket ALBERT Hulín, rekonstrukce a přístavba
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Obsah
Titulní list
Seznam zpracovatelů oznámení .................................................................................................. 1
Obsah ...................................................................................................................................... 2
Úvod ........................................................................................................................................ 3
ČÁST A (ÚDAJE O OZNAMOVATELI) ............................................................................................... 4
ČÁST B (ÚDAJE O ZÁMĚRU) ........................................................................................................... 5

B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE .............................................................................................................. 5
B.II. ÚDAJE O VSTUPECH ....................................................................................................... 12
B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH ...................................................................................................... 12
ČÁST C (ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ) ........................................ 14

C.I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ ... 14
C.II. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 15
ČÁST D (ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ) ................... 24

D.I. CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH VELIKOSTI,
SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI ......................................................................................... 24
D.II. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI ......................................... 27
D.III. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH
STÁTNÍ HRANICE ............................................................................................................. 27
D.IV. OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ KOMPENZACI
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ ...................................................................................................... 28
D.V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ ................................................................... 28
ČÁST E (POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU) ......................................................................... 29

E.I. POPIS VARIANT ŘEŠENÍ STAVBY ..................................................................................... 29
E.II. POROVNÁNÍ VARIANT ..................................................................................................... 29
ČÁST F (DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE) ...................................................................................................... 30

F.I. MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE ...................................................................................... 30
F.II. DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE ............................................................. 30
ČÁST G (VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU) .......................... 31

G.I. INFORMACE O ÚČELU OZNÁMENÍ ..................................................................................... 31
G.II. INFORMACE O PROVĚŘOVANÉM ZÁMĚRU ......................................................................... 31
G.III. INFORMACE O VLIVECH NA OKOLNÍ PROSTŘEDÍ .............................................................. 34
ČÁST H (PŘÍLOHY) ..................................................................................................................... 36

1.
2.
3.
4.

Mapové, obrazové a grafické přílohy
Situace stavby
Hluková studie
Doklady

STRANA 2 z 36

Supermarket ALBERT Hulín, rekonstrukce a přístavba
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
SUPERMARKET ALBERT HULÍN, ul. Záhlinická 1059, rekonstrukce a přístavba, parkoviště
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
zákona č. 93/2004 Sb. a zákona č. 163/2006 Sb., a slouží jako základní podklad pro provedení zjišťovacího
řízení podle § 7 tohoto zákona.
Oznámení je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona.
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ČÁST A

(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)
A.1. Obchodní firma
Ahold Czech Republic, a.s.

A.2. IČ
440 12 373

A.3. Sídlo
Slavíčkova 1a
638 00 Brno

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Ing. Michal Jurák
Bařiny 789
742 66 Štramberk
zastupuje oznamovatele na základě plné moci ze 8.2.2005

A.5. Projektant
Arch.Design, s.r.o.
Stránského 39, 616 00 Brno
zástupce:

Ing. Arch. Radoslav Kobza

Architekt:

Ing. Arch. Pavlína Čepelková

HIP:

Ing. Ivo Kakáč

Ing. Ivo Kakáč – ArchDesign, s.r.o., Brno
zastupuje oznamovatele na základě plné moci ze 8.2.2005
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ČÁST B

(ÚDAJE O ZÁMĚRU)
B.I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
B.I.1. Název a zařazení záměru
SUPERMARKET ALBERT HULÍN, ul. Záhlinická 1059, rekonstrukce a přístavba, parkoviště
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona
č. 93/2004 Sb. a zákona č. 163/2006 Sb., je následující1:

kategorie:
bod:
název:

sloupec:

II
10.15
Záměry podle této přílohy, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li
tyto limitní hodnoty v příloze uvedeny; stavby, činnosti a technologie neuvedené v
předchozích bodech přílohy, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody
vydaného podle zvláštního právního předpisu mohou samostatně nebo ve spojení s
jinými významně ovlivnit evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.
B

Dle §4 uvedeného zákona patří pod odstavec (1) písmeno b) a podléhá posuzování podle zákona, pokud se
ve zjišťovacím řízení stanoví, že mohou mít významný vliv na životní prostředí.
Příslušným úřadem je Krajský úřad Zlínského kraje.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
zastavěná plocha – objekt supermarketu:

1 493,4 m2

plocha parkoviště:

773,1 m3

počet parkovacích stání:

19

B.I.3. Umístění záměru
Záměr je situován na území města Hulín, který leží v západní části Zlínského kraje.
kraj:

Zlínský

okres:

Kroměříž; 3708

obec:

Hulín; 588491

katastrální území:

Hulín; 649309

Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.1. Situace širších vztahů).

1

Původní zařazení, ke kterému je vztaženo nedosažení příslušné limitní hodnoty:

kategorie:
bod:
název:
sloupec:

II
10.6
Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné
plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.
B
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Obrázek č. 1: Umístění záměru (1:50 000)

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Přestavba a dostavba skladového objektu na maloobchodní prodejnu s parkovištěm pro zákazníky. Záměr
nevyvolává potřebu realizace jiných záměrů ani nevede k významné kumulaci vlivů v dotčeném území.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Záměr vychází ze záměrů investora a stávající situace maloobchodní sítě v lokalitě.
Investor navrhuje přestavbu stávajícího skladového objektu a výstavbu parkoviště za účelem zřízení
maloobchodní prodejny středního rozsahu. Objekt bude sloužit čistě jako prodejna bez výrobních kapacit,
pouze s vlastní pekárnou pro využívání polotovarů.
Objekt prodejny zůstane jednopodlažní s dostavbou do obdélníkového tvaru (dojde k dostavbě na ploše
dnešního volného prostoru se zpevněnou plochou. Parkoviště je situováno na ploše stávajícího rodinného
domku se zahradou a dvěma garážemi s vjezdem z ulice Zahradní.
Umístění je vázáno na dostupné pozemky a není navrženo ve více variantách.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Architektonické a výtvarné řešení stavby prodejny
Urbanistické a architektonické řešení je již z části určeno stávajícím objektem. Stavebně-technické řešení
vychází z příslušných platných předpisů a norem a je navrženo na základě zadání a standardizovaných
požadavků investora.
Prodejny typu ALBERT se vyznačují jednotným způsobem prodeje a vizuálním stylem. Zásady vyplývají ze
zkušeností se způsobem prodeje a z hygienických, typologických a provozních požadavků a předpisů.
Výtvarné řešení je pojato o vizuální prvky supermarketů typu ALBERT (nápisy, nasvětlené reklamní panely,
apod.).
Vnější vzhled objektu bude navrhovanou rekonstrukcí a přístavbou významně dotčen, bude zachováno
lemování střechy hliníkovým obkladem s navázáním na přístavbu.
Řešení interiéru prodejny je v souladu s charakterem a významem prodejen Albert navrženo s cílem
zabezpečit kvalitní prodejní prostředí na vysoké úrovni.
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V prodejně bude provedena nová podlaha s kvalitním povrchem, nové rozmístění prodejních regálů a
chlazených vitrín. Součástí rekonstrukce bude zcela nové řešení podhledu se zabudovaným osvětlením a
novými rozvody vzduchotechniky. Prodejní prostor bude teplovzdušně větrán a vytápěn.
Dispoziční řešení zázemí prodejny je navrženo zcela nově, zachovává umístění příjmové rampy, kterou z části
rozšiřuje, je přesunut vstup z rampy do objektu.

Stavební řešení
Stávající objekt skladu je jednopodlažní, nepodsklepený, situovaný při ul. Záhlinická. Sestává ze dvou
propojených částí postavených v různých obdobích, obě části půdorysně tvoří písmeno „L“. Střechy objektů
jsou sedlové v mírném sklonu. Střecha je sedlová s krytinou z hliníkových profilovaných plechů.
Potřebná velikost prodejny bude zajištěna přístavbou, kterou se doplní stávající půdorysný tvar objektu
písmene “L“ na obdélník o hlavních rozměrech 65,5 x 22,8 m. Vlastní přístavba je řešená jako ocelový skelet
převážně z nosníků HEB, tvořený sloupy a plnostěnnými vazníky s výztuhami, ke ztužení střešní konstrukce
je navržen vnitřní příhradový vazník. Ocelová konstrukce přístavby navazuje modulově na stávající objekt.
Ocelové sloupy ve fasádě budou obezděny obvodovou stěnou. Střecha přístavby bude plochá s plastovou
krytinou. Všechny části budou sjednoceny lemem z hliníkových lamel, který bude navazovat na stávající
lemování střešní konstrukce.
Základní osnovou vnitřních stavebních úprav je s kvalitním tok služeb. Tím bude dosaženo pozvednutí úrovně
jak zázemí prodejny potravin, tak vlastní prodejní plochy.
Vstup do prodejny pro zákazníky je situován na jihozápadní straně objetu, vstupní dveře budou automatické
posuvné. Prodejní plocha potravin je situována směre jihozápadním, zázemí směrem severovýchodním.
Interiérové uspořádání prodejní plochy bude provedeno podle standardů supermarketu Albert (prodejní
regály, chladící nábytek, pokladní zóna, obsluhované úseky s pecí pro dopékání drobného pečiva–bake off a
grilem a pod.).
Jednotné zázemí prodejny bude respektovat navýšení prodejní plochy a z něho plynoucí kapacitní nároky na
přípravu zboží a sociální zázemí zaměstnanců.
Zásobování prodejny se bude uskutečňovat stejným způsobem jako v minulosti - přes krytou zásobovací
rampu na jižní straně. bude mít nový sklopný umožňující snazší vykládku zboží. Dopravní obslužnost a
zásobování se bude uskutečňovat stejným způsobem jako nyní.

Údaje o provozu, technickém, výrobním zařízení a technologii
Pro provoz supermarketů ALBERT se počítá s uplatněním dvou pracovních směn - dopolední a odpolední.
Z tohoto důvodu jsou i pracovníci rozděleni do dvou směn, které se po týdnu střídají. Pro tuto prodejnu je
uvažováno s počtem 20 žen a 8 mužů ve střídání, tedy rozděleno do dvou směn.
Předpokládaná prodejní doba : Po ÷ Ne

8.00 - 20.00 hod.

Zázemí skladové a přípravny:
−
−
−
−
−
−
−

chladící box zeleniny (montovaný)
chladící box masa a drůbeže (montovaný)
chladící box uzenin , lahůdek (montovaný)
chladící box mléčných výrobků a vajec (montovaný)
mrazící box potravin (montovaný)
mrazící box dopekárny (montovaný)
přípravna zeleniny
(umyvadlo s bezdotykovou baterií, nerezový dřez, pracovní pult, police)

−

přípravna lahůdek a uzenin
(dochlazovaná na 12 oC, pracovní pulty, nerezový dřez s otočnou baterií, umyvadlo s bezdotykovou
baterií, odkapávač, podlahová vpusť, výtokový ventil na teplou
a studenou vodu se šroubením na
připojení hadice a zařízením na likvidaci hmyzu)
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−

přípravna zákusků, dopekárny, pečiva a sklad pečiva
(pracovní pult, nerezový dřez, umyvadlo s bezdotykovou baterií, podlahová vpust výtokový ventil na
teplou a studenou vodu se šroubením na připojení hadice, police, chladnička 600 x 600 mm s vyšším
stupněm bezpečnosti)

Poznámka : v každé přípravně v pracovním pultu je uložena denní spotřeba obalového materiálu
-

−
−
−
−
−

manipulační plocha (příjem s digitální váhou, chladnička na konfiskáty a vrácené výrobky)
sklad nápojů, lahví a výkup lahví s automatem na láhve
sklad nepotravin
sklad nového obalového materiálu
hlavní sklad potravin
sklad vratných obalů na rampě

Pomocné a technické prostory

-

prostor pro mycí stroj (nabíjení, podlahová vpusť), míchací sestavu, (výtokový ventil na teplou a
studenou vodu se šroubením na připojení hadice, podlahová vpusť) a úklidová komora (s výlevkou)
strojovna technologie chlazení
kotelna
místnost IS
trafostanice, rozvodna VN, rozvodna NN

Manipulace se zbožím, doprava a skladování
Doprava zboží v rámci prodejny začíná na zásobovací rampě, odkud je transportována vraty o š. 1600 mm,
v jejíž blízkosti se nachází příjem, kde je naskladněné zboží průběžně evidováno. Zázemí supermarketu
obsahuje skladové prostory jen v potřebné míře, jelikož zboží je přiváženo průběžně a průběžně je vykládáno
do prodejních regálů v samoobslužné ploše. Pro zboží podléhající rychlé zkáze jsou zde příslušné montované
chladící a mrazící boxy. Doprava zboží zde splňuje podmínky dané příslušnými předpisy a směrnicemi.
Prodejna má oddělené sklady poživatin a ostatního zboží (supermarket typu ALBERT má kromě širokého
sortimentu potravin i omezený sortiment drogistického zboží a krmivo pro psy a kočky).

Potřeba vstupních surovin
V pekárně se počítá pouze s rozpékáním dovezených polotovarů a nepočítá se tedy s přípravnou, kynárnou
těsta apod. Uzeniny, lahůdky a pečivo budou rovněž přivezeny již hotové (nebudou se zde vyrábět salámy,
saláty, ani zákusky). Proto se zde neuplatňují prostorové nároky, ani nároky na vstupní suroviny, jako ve
výrobnách.

Stavební řešení parkoviště
Navrhované parkoviště bude sloužit parkování zákazníků prodejna supermarketu Albert, je navrženo pro 19
vozidel z toho bude 1 stání pro invalidy. Na ploše parkoviště je navrženo parkování pro nákupní vozíky.
Vjezd i výjezd na parkoviště bude u ul. Zahradní v šířce 7,5 m. Vlastní parkovací stání jsou situována kolmo
k vjezdové komunikaci. Povrch parkoviště bude ze zámkové dlažby podle výběru architekta a investora,
alternativně může být proveden z asfaltobetonu.
Navázání na vlastní objekt supermarketu bude z parkovací plochy na pochozí komunikaci před prodejnou
provedeno bezbariérově. Pochozí komunikace je řešena v rámci projektu prodejny.
Parkoviště bude osvětleno novým dvouvýložníkem osazeným na stávajícím sloupu veřejného osvětlení při
komunikaci a nově zřízeným sloupovým svítidlem vedle severního rohu parkoviště poblíž prodejny. Toto
svítidlo bude napojeno na vlastní objekt supermarketu.
V současné době se na staveništi nachází objekty rodinného domu, garáží, skříně PRIS. Demolice objektů,
přeložky a rušení skříní PRIS, provede majitel. Staveniště bude předáno upravená pláň.
Na staveništi se nachází stávající sítě plyn, voda , slaboproud, NN, které je nutno před započetím prací
vytýčit a v průběhu výstavby ochránit.
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Obrázek č. 2: Situace okolí záměru (1:10 000)

Technická infrastruktura
Vodovod :
−

Pro připojení objektu na veřejný vodovod bude zřízena samostatná vodovodní přípojka odbočená
z přeložky venkovní vodovodní sítě.

Dešťová kanalizace:
−

Vnější odvody dešťové vody ze stávajících střech zůstávají původní. Nově bude provedeno
odvodnění přístavby (nové dešťové odpady a úprava stáv. odpadů, které se přístavbou dostanou do
budovy). Tato kanalizace bude zaústěna do stáv. stoky DN 1200.

−

Protože je nevhodné připojit nový svod na stoku pod podlahou prodejny, bude svod vyveden před
budovu (levá strana), kde naváže na její venkovní část.

−

V souvislosti s úpravou kanalizace pro odvod dešťové vody, bude v prostoru prodejní části řešeno i
odvedení kondenzátu z chladícího nábytku v prodejně. Odpadní vody budou svedeny do svodů
společných s kanalizací dešťovou.

−

Pro odvodnění parkoviště jsou navrženy dvě uliční vpusti a samostatná kanalizace, která bude
napojena do stávající kanalizace DN 300 vedené v ulici Zahradní. Před napojením do veřejné
kanalizace budou odpadní vody předčištěny v odlučovači ropných látek, kapacita odlučovače je 10
l/s. Je navržen odlučovač firmy ASIO AS TOP RC EO/PB – 15. Zbytkové znečištění vody za ORL je do
5,0 mg/l.
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Splašková kanalizace:
−

Odpadní vody od zařizovacích předmětů v soc. zařízeních, přípravnách prodeje i z obsluhované části,
budou svedeny systémem vedlejších větví do hlavního svodu, který bude rovněž vyveden z budovy
(pravá část) a naváže na venkovní kanalizaci DN 1200. Připojení svodů na stoku a úseky kanalizace
1 m od budovy, budou součástí samostatného projektu venkovních kanalizacích.

Elektrická energie :
−

Bude zřízena nová odběratelská trafostanice s jedním transformátorem do 630 kVA pro zásobování
elektrickou energií. Transformovna bude vestavěná v objektu.

−

Napojení bude provedeno z trafostanice 22/0,4kV. Z trafostanice – rozvodny nn bude napojen hlavní
rozvaděč RSM v zázemí prodejny, bude v něm soustředěno jištění jednotlivých obvodů prodejny.

Plyn :
−

Rekonstruovaný objekt je napojen plynovodní přípojkou, která je napojena na stávající NTL plynovod
v ulici Záhlinická. Plynoměr je umístěn v objektu. Z této přípojky je napojen i rodinný dům na
sousední parcele č. 671.

Základní situace záměru, ze které jsou zřejmé uváděné popisné údaje, je patrná z následujícího obrázku a z
přílohy tohoto oznámení.
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Obrázek č. 3: Situace záměru (bez měřítka)
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B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení:

06/2007

Předpokládaný termín dokončení:

09/2007

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

Zlínský

Zlínský kraj
Tř. Tomáše Bati 21, PO Box 220
761 90 Zlín

Obec:

Hulín

Město Hulín
Nám. Míru 162
768 24 Hulín

správní obvod obce s rozšířenou působností:

Kroměříž
Městský úřad Kroměříž
Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž

správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem:

Hulín
Městský úřad Hulín
Nám. Míru 162, 768 24 Hulín

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí
Územní rozhodnutí, stavební povolení. Příslušným stavebním úřadem je Městský úřad Hulín.

B.II.
ÚDAJE O VSTUPECH
Půda:

trvalý zábor - objekt:
trvalý zábor – parkoviště

není vyžadován
298 m2; p.č. 667/1

Voda:

technologická voda:
pitná voda:
požární voda:

bez nároků
do 500 m3/rok (1,37 m3/den)
9,5 l/s (vnější odběrné místo)

Elektrická energie:

instalovaný příkon:
celková spotřeba:

226 kW
do 609 MWh/rok

Zemní plyn:

odběr:

max. 25 m3/hod; min. 2,5 m3/hod

Doprava:

osobní automobily

do 250 vozidel/den
průměrně 2 vozidla na parkovací stání/hod
do 5 vozidel/den
do 2 vozidel/den

dodávky
střední (lehké) nákladní automobily

B.III.
ÚDAJE O VÝSTUPECH
Ovzduší:

bodové zdroj – plynová kotelna o výkonu cca 60 kW (malý zdroj)
plošný zdroj – parkoviště
tuhé látky:

do 2,2 g/km.den
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SO2:
NOx:
CO:
organické látky:

do
do
do
do

1,5 g/km.den
160,1 g/km.den
198,6 g/km.den
38,8 g/km.den

Voda:

splašková voda:
srážková voda:

do 500 m3/rok
do 332 m3/rok (parkoviště)
do 666 m3/rok (objekt supermarketu)

Odpady:

převážně skupina 20 - Komunální odpady (odpady z domácností a
podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů) včetně složek
z odděleného sběru
(zářivky, odpad zeleně, směsný komunální odpad)
13 05 - Odpady z odlučovačů oleje, včetně odpadů kategorie N
15 01 - Obaly
pří výstavbě odpady skupiny 17 - Stavební a demoliční odpady

Ostatní:

hluk, vibrace:

vzduchotechnika, chlazení, vytápění
(podrobněji viz příloha č. 3. Hluková studie)
doprava (viz údaje o dopravě)

záření:

bez zdrojů ionizujícího a/nebo
neionizujícího záření

Záměr nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů. Záměr nespadá do
režimu zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií.
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ČÁST C

(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ)
C.I.
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Navržený objekt supermarketu a parkoviště se nachází jižně od centra města Hulín, při komunikaci I/55
(ulice Záhlinická 1059), k.ú. Hulín. V současné době slouží objekt jako velkosklad potravin. Objekt je
přístupný ze strany jižní a ze strany severní – ze dvora. Oba přístupy jsou napojeny na komunikaci Záhlinická
a slouží pro příjezd vozidel.
V okolí objektu se v současné době vyskytuje převážně bydlení (ul. Zahradní). Podél ulice Záhlinické jsou i
komerční objekty (smíšená funkce). Nejbližší obytná zástavba se nachází v prostoru křižovatky ulic Záhlinická
a Zahradní.
Dotčené území je součástí městské zástavby, nachází se v území určeném pro občanskou vybavenost a
bydlení.
Obrázek č. 4: Situace zájmového území (1:25 000)

Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny (zvláště chráněná
území). Na vlastním dotčeném území se nenachází žádný z chráněných prvků přírody a krajiny (dřeviny,
ÚSES, VKP, fauna a flóra).
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Prověřovaný záměr se nachází na území chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) „Kvartér řeky
Moravy“, která byla vyhlášena Nařízením vlády č. 10/1979 Sb.
Dotčené území se nenachází v zátopovém území. Plochou záměru neprotéká žádný trvalý ani občasný
povrchový tok a nenachází se na něm ani žádná vodní plocha, prameniště či mokřad.
Záměr se nachází v ochranném pásmu 2. stupně vodárenského objektu z kvartérní zvodně údolí Moravy u
Kvasic.
V dotčeném území nebyly zjištěny extrémní poměry, které by mohly mít vliv na proveditelnost navrhovaného
záměru.

C.II.
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Dotčené území se nachází v návaznosti na obytné území, nejbližší obytná zástavba se nachází
v bezprostředním okolí objektu supermarketu i parkoviště v ulici Záhlinické i Zahradní. Celkový počet
obyvatel města Hulín je 7 558 (1.2.2006).

Ovzduší a klima
Území města Hulín patří (dle sdělení č. 4 MŽP ČR uveřejněném ve věstníku částka 3 z března 2007) mezi
oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Důvodem k zařazení je překročení imisního limitu pro
maximální 24-hodinové koncentrace PM10 na celém území města.
S ohledem na druh posuzovaného záměru uvádíme podrobnější popis kvality ovzduší pouze pro oxid dusičitý.
V okolí hodnoceného záměru se neprovádí pravidelné měření imisí oxidu dusičitého (NO2). Nejbližší stanice
imisního monitoringu je stanice ZÚ č. 492 Kroměříž (vzdálená cca 6 km). Naměřené hodnoty NO2 za rok
2005 jsou uvedeny v následující tabulce.

Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že roční průměrné koncentrace oxidů dusíku v blízkosti hodnocené
stanice dosahují 47 % imisního limitu (LV=40 µg.m-3), maximální naměřená denní koncentrace pak cca 25 %
limitu pro hodinové maximum(LV=200 µg.m-3).
Celkově je tedy možno stávající imisní zátěž oxidem dusičitým okolí uvedené stanice označit za poměrně
nízké, s rezervou podlimitní.
Stávající úroveň imisní v okolí záměru je možno odvodit z výsledků rozptylové studie Zlínského kraje
zpracované Mgr. Buckem. Grafické znázornění imisní zátěže NO2 okolí hodnoceného záměru je znázorněno
na následujících obrázcích.
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Obrázek č. 5: Pole imisních koncentrací v širším zájmovém území
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Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že roční průměrné koncentrace NO2 v blízkosti navrhovaného záměru
dosahují úrovně 11 až 12 µg.m-3, tedy do 30% imisního limitu (LVr=40µg.m-3), maximální hodinové
koncentrace v blízkost záměru dosahují 40 až 50 µg.m-3, tedy do 25% limitu (LV1h=200µg.m-3).
Z klimatického hlediska leží lokalita v klimatické oblasti T 2, tedy v teplé oblasti s následující charakteristikou:
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
Počet letních dnů

T2
50 až 60

Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více

160 až 170

Počet mrazových dnů

100 až 110

Počet ledových dnů

30 až 40

Průměrná teplota v lednu

-2 až -3

Průměrná teplota v červenci

18 až 19

Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu

8 až 9
7 až 9

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více

90 až 100

Srážkový úhrn ve vegetačním období

350 až 400

Srážkový úhrn v zimním období

200 až 300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

40 až 50
120 až 140
40 až 50

Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Záměr se nachází v hlukově exponovaném prostoru při ulici Záhlinické (silnice I/55), která tvoří dominantní
zdroj hluku v území.
Nejbližší chráněný venkovní prostor resp. chráněný venkovní prostor staveb se nachází v těchto prostorech:
•

třípodlažní polyfunkční dům Záhlinická č.p. 466 ve vzdálenosti cca 7 m severozápadně od objektu
záměru;

•

dvoupodlažní rodinný dům č.p. 1081 ve vzdálenosti cca 12 m severovýchodně od objektu záměru, ve
vnitrobloku;

•

dvoupodlažní bytový dům Záhlinická č.p. 836 ve vzdálenosti cca 37 m severozápadně od objektu záměru,
přes ulici;

•

třípodlažní bytový dům Zahradní č.p. 902 ve vzdálenosti cca 29 m jihovýchodně od objektu záměru.

Limitní hladiny hluku jsou dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací, uvažovány následovně:
Pro hluk z areálu záměru (včetně parkoviště) je limitní hodnota uvažována hodnotami LAeq,T = 50/40 dB
den/noc. Pro hluk pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích je limitní hodnota uvažována hodnotami
LAeq,T = 55/45 dB den/noc. Pro hluk pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích (jejichž hluk je
převažující, týká se silnice I/55) je limitní hodnota uvažována hodnotami LAeq,T = 60/50 dB den/noc. Při
uvažování korekce pro tzv. "starou hlukovou zátěž" jsou potom limity dopravního hluku uvažovány
hodnotami LAeq,T = 70/60 dB den/noc.
Podrobnější údaje viz hluková studie (viz příloha č. 3 tohoto oznámení).
Hluková situace je za stávajícího stavu v referenčních bodech subjektivně (nebylo zjišťováno měřením)
ovlivňována zejména dopravním provozem na silnici I/55, jiné zdroje nejsou markantní.
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Další závažné (negativní nebo pozitivní) fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit,
nebyly zjištěny.

Povrchová a podzemní voda
Prověřovaný záměr náleží hlavnímu povodí č. 4-12-02 – Haná a Morava od Hané po Dřevnici, dílčímu povodí
toku Žabínku, hydrologické pořadí č. 4-12-02-133.
Obrázek č. 6: HYDROLOGICKÁ SITUACE
výřez ze základní vodohospodářské mapy ČR 1 : 50 000 list 23-23

Základní údaje o okolních tocích následují.
Žabínek
Drobný tok, hydrologické pořadí 4-12-02-133, pramení jihozápadně od Holešova a vlává se do Rusavy v
Hulíně jako její levostranný přítok. Délka toku činí cca 7,3 km, plocha povodí 10,292 km2.
Na okraji Hulína (zhruba 500 m sv. od lokality záměru) je tok zatrubněn a odveden do Rusavy pod zemí.
Žabínek není významným tokem ve smyslu vyhlášky MZ č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam
významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků.
Rusava
Hydrologické pořadí č. 4-12-02-122. Rusava pramení na jižních svazích Bukoviny ve výšce 600 m n.m. a ústí
zleva do Moravy u Tlumačova ve výšce 184 m n.m. Délka toku činí 29,3 km, plocha povodí 147,5 km2 a
průměrný průtok u ústí činí 0,8 m3.s-1.
Řeka Rusava je podle vyhlášky MZ č. 470/2001 v celé délce svého toku významným vodním tokem.
Řeka protéká zhruba 400 m jz. od lokality záměru, záměr se nachází na úrovni ř. km 5,5 toku.
Území záměru se nachází mimo zátopová území vodních toků. Záměr je lokalizován mimo pramenní oblasti.

hydrogeologická situace
Na území stavby a do jejího širšího okolí zasahují následující hydrogeologické rajóny:
-

162 Pliopleistocénní sedimenty Hornomoravského úvalu

-

222 Hornomoravský úval
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Hydrogeologický rajón 162 tvoří kvartérní fluviální sedimenty převážně středomoravské nivy a vyšších
údolních teras. Hydrogeologický systém je charakterizován mocným souvrstvím kolektorských štěrkopísků,
které vyplňují rozsáhlé deprese předkvartérního reliéfu. Bazální izolátor kvartérní zvodně tvoří neogenní jíly
případně puklinově propustné souvrství kulmu. Na území rajónu jsou situovány významné odběry vod pro
veřejné zásobování pitnou vodou.
Hydrogeologický rajón 222 tvoří na zájmovém území podložní hydrogeologický systém rajónu 162. Souvrství
neogenních sedimentů rajónu je charakterizováno převahou pelitických sedimentů, které tvoří na území
bazální izolátor kvartérního zvodnění. Mocnosti neogenních kolektorů s výjimkou bazálních se pohybují
v řádu jednotek metrů a jsou tvořeny převážně jemnozrnnými jílovitými písky, které směrem k okrajům a na
bázi přecházejí v písčité štěrky. Zvodnění v prostředí neogénu je charakterizováno napjatou hladinou,
vodárenský význam rajónu je nízký.
Hlavním kolektorem podzemní vody na zájmovém území a v jeho širším okolí jsou průlinově propustné
kvartérní fluviální štěrkopísčité sedimenty. Bazálním izolátorem podzemních vod mělkého oběhu jsou pak
vápnité miocénní jíly.
Podzemní vody jsou v širším okolí dotovány přímou infiltrací srážek, podzemními vodami z tranzitních
kolektorů na svazích údolí Moravy a infiltrací z koryt vodních toků (zejména z Rusavy a Moravy). Směr
proudění podzemní vody postupuje na území generelně k JZ, kde podzemní voda dotuje zvodnění údolní
terasy řeky Moravy.

Půda
Plocha navrženého parkoviště zasahuje na jedné parcele (p.č. 667/1) půdní fond (ZPF), využití: zahrada o
celkové výměře 298 m2. Pro tuto parcelu bude nutné provést odnětí ze ZPF. Ostatní pozemky jak pro hlavní
objekt, tak pro parkoviště tvoří ostatní nebo zastavěné plochy.
Parcela

výměra

BPEJ

667/1

298 m2

3.58.00

Horninové prostředí a přírodní zdroje
Podle geomorfologického členění České republiky (Demek 1984) náleží území stavby následujícím
morfologickým jednotkám:
-

provincie Západní karpaty
soustava Vněkarpatské sníženiny
oblast Západní vněkarpatské sníženiny
celek Hornomoravský úval
podcelek Středomoravská niva

Hornomoravský úval je široká protáhlá sníženina tektonického původu (příkopová propadlina), vyplněná
neogenními sedimenty a kvartérními akumulacemi řeky Moravy. Středomoravská niva tvoří střední část
Hornomoravského úvalu. Jedná se o výraznou akumulační rovinu, protáhlou podél toku Moravy ve směru
SSZ - JJV. Střední nadmořská výška podcelku činí 206,1 m n.m., střední sklon 0°22'.
Vlastní území záměru je lokalizováno v oblasti širokého údolí Moravy a Rusavy. Nadmořská výška se na
lokalitě pohybuje okolo 190 m n.m. Pozemek záměru se nachází v prostředí městské zástavby Hulína.
Na zájmovém území lze vymezit následující základní geologické jednotky:
-

neogenní výplň Hornomoravského úvalu

-

kvartérní sedimenty

Předkvartérní podklad tvoří na zájmovém území neogenní sedimenty. V období miocénu došlo v oblasti k
mořské transgresi a k zaplavení tektonicky podmíněných depresí. V neogenním souvrství tohoto stupně
převládají jíly, které obsahují vložky převážně jemně zrnitých křemenných písků.
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V nadloží neogénu se nachází v území rozsáhlé terasy fluviálních sedimentů řeky Moravy a jejích přítoků,
které jsou zastoupeny říčními štěrky a písky. V období würmu došlo k akumulaci eolických sedimentů
charakteru spraší a sprašových hlín. V
Kvartérní sedimentace je v oblasti údolní nivy ukončena souvrstvím holocénních náplavových hlín.
Záměr není ve střetu se zájmy ložiskové ochrany. Na území záměru se nenachází ložiska nerostných surovin.
Na zájmovém území a v jeho širším okolí nejsou Geofondem ČR registrovány sesuvné jevy nebo svahové
pohyby, území není poddolováno.
Podle ČSN 73 036 "Seismická zatížení staveb" náleží zájmové území do seismicky klidné oblasti s rizikem
zátěže do 6° M.C.S.

Fauna, flóra a ekosystémy
Zájmové území se nachází v intravilánu města Hulín, částečně na plochách zastavěných, částečně na
plochách zahrad. Dotčené pozemky zahrad jsou částečně neobdělávané s drobnými stavbami, částečně se
zde vyskytují běžné druhy ovocných a okrasných dřevin. Výskyt zvláště chráněných druhů rostlin na lokalitě
není signalizován ani jej nelze příliš očekávat.
Flóra i fauna zájmového území je výrazně antropogenně ovlivněna. Vyskytují se běžní zástupci hmyzu,
hmyzožravci (krtek) a drobní hlodavci (myšice, hraboš) a představitelé půdní fauny. Výskyt žádného zvláště
chráněného druhu živočichů není pravděpodobný.
Na vlastní řešené území navržené provozovny nezasahují žádné prvky územního systému ekologické
stability. Prvky ÚSES lokální úrovně (biokoridor, biocentra) jsou vázány převážně na tok řeky Rusavy, která
protéká městem Hulín a sevřen nad Tlumačovem ústí do řeky Moravy.
Pozemky dotčené záměrem nejsou součástí žádného významného krajinného prvku ze zákona (vodní
tok, niva, les); na lokalitě není vymezen žádný registrovaný VKP.
Na zájmové území nezasahuje žádné zvláště chráněné území (NPR, NPP, CHKO, PR, PP).
Záměr nezasahuje na území žádné ptačí oblasti ani evropsky významné lokality, které jsou součástí
soustavy Natura 2000.

Krajina
Z hlediska krajiny lze dotčené území a jeho okolí charakterizovat jako městskou krajinu zcela antropogenně
pozměněnou. Mimo intravilán obcí a měst v krajině převažuje zemědělské hospodaření a další průmyslové
aktivity (těžba štěrkopísku).
Území města tvoří rovinatý terén s poměrně značným zastoupením městské zeleně (zahrady, parky), méně
již rozptýlené zeleně (lesní porosty, okolí vodních toků a ploch).
Z hlediska krajiny mají značný význam vodní plochy a vodní toky – řeky Rusava a vodní plochy jižně od
města. Páteří zdejší přírody je proto řeka Morava s okolními lužními lesy. Lesní komplex Zámeček byl spolu
s přilehlými rybníky vyhlášen jako Přírodní park Záhlinické rybníky. Jsou zde stále mohutné staré duby.
Porosty se společně s mokřadními loukami, které se táhnou od Záhlinic k Tlumačovu, tvoří ojedinělý, téměř
nenarušený celek.
Lokalizace areálu je patrná z následujícího obrázku s výřezem ortofotomapy.
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Obrázek č. 7 : Využití území v okolí areálu - výřez z ortofotomapy ČR

Osídlení, kulturní památky a tradice
Území prověřovaného záměru se nachází na území města Hulín, jižně od centra města při silnici I/55, která
městem prochází ve směru S-J.
Rozloha katastru činí 3 312 ha s průměrnou nadmořskou výškou 190 - 200 m.
Město Hulín má bohatou historii. První písemná zmínka o existenci města Hulína pochází z roku 1224, kdy
sem vedly kroky českého krále Přemysla Otakara I. Přemysl Otakar I. zde za svého pobytu vydal důležité
listiny pro Opavu a Přibyslavice a také onen první písemný doklad, kde je jméno Hulín zmiňováno poprvé.
V roce 1261, za panování Přemysla Otakara II., přešel Hulín do církevního majetku jako dar krále
olomouckému biskupovi Brunovi za jeho četné zásluhy. Za Brunova zástupce Dětřicha (kolem devadesátých
let 13. století) došlo k rozsáhlé stavební úpravě hulínského správního centra. Tvrz byla přestavěna na hrad a
celý komplex byl opevněn valy a vodním příkopem. Zřejmě ještě za Brunova života byl Hulín povýšen na
město.
Původní zástavba obce byla situována do kruhu kolem náměstí a skládala se převážně z dřevěných
zemědělských objektů. Uprostřed náměstí stála dřevěná radnice. Hulínské obyvatelstvo sužovaly četné
požáry a povodně. Obytné domy několikrát vyhořely. V 18. století požár zachvátil kostel, v 19. století dvakrát
vyhořela fara, radnice na náměstí lehla popelem v roce 1852.
Zdejší obyvatelstvo živilo převážně zemědělství. Hulíňané byli vyhlášenými chovateli dobytka. Tak to bylo až
do čtyřicátých let 19. století, kdy s výstavbou železnice přišlo do města mnoho dělníků, a tak se pomalu
začaly rozvíjet základy průmyslové historie města.
V prostoru záměru není situován žádný památkově chráněný objekt. Památkově významné objekty na území
města jsou následující:
Románský portál - Portál je nejvýznamnějším a nejcennějším prvkem dochovaného torza románské
stavby kostela sv. Václava. Původně zdobil hlavní vchod v severní zdi kostela. Jeho vznik je datován do
první poloviny 13. století.
Kostel sv. Václava a fara - Podle dostupných archivních materiálů lze založení hulínského kostela situovat
přibližně do první čtvrtiny 13. století. Má významnou polohu na nejvyšším místě uprostřed již dávno
zrušeného hřbitova, obehnaného zdí.
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Areál provozovny nezasahuje do žádné historické a kulturní památky, na lokalitu nejsou vázány žádné
kulturní hodnoty nehmotné povahy jako tradice, dějiště významné události, místo spojené s významnou
osobou.
Území dotčené záměrem ani jeho okolí není využíváno ve významnější míře rekreačními aktivitami.
Krátkodobé odpočinkové aktivity mohou být vázány jednak na plochy zeleně v intravilánu města a na okolní
krajinu (lesy, vodní plochy, louky).

Dopravní a jiná infrastruktura
Záměr se nachází ve městě Hulíně v prostoru křižovatky ulic Záhlinické a Zahradní. Území je dopravně
zatíženo zejména tranzitní dopravou na ulici Záhlinické, která je průtahem silnice I/55 městem Hulín a která
tvoří hlavní dopravní osu území.
Schéma komunikační sítě dotčeného území s vyznačením polohy záměru je uvedeno na následujícím
obrázku.
Obrázek č. 8: Schéma komunikační sítě dotčeného území, intenzity dopravy
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Intenzita dopravy na ulici Záhlinické (silnice I/55) v profilu záměru (profil 6-0732) činí 12 823 vozidel za
24 hodin, z toho 5475 těžkých, 7285 osobních a 63 motocyklů (sčítání ŘSD 2005).
V prostoru města Hulína je koncepčně připravována výstavba silnice R55 v poloze východně od města a dále
dálnice D1 v poloze severně od města. Po dokončení těchto komunikací dojde k významnému poklesu
zatížení městské komunikační sítě tranzitní dopravou.
V území je k dispozici veškerá další nezbytná infrastruktura (elektrická energie, plyn, voda, telekomunikace).

Jiné charakteristiky životního prostředí
Pro území nejsou dále specifikovány žádné charakteristiky, které by mohly být záměrem dotčeny.
Záměr není podle vyjádření MÚ Kroměříž, který je úřadem územního plánování pro město Hulín, v rozporu se
schválenou územně plánovací dokumentací města.
Vlastní supermarket je situován na ploše Sp – Smíšené polyfunkční plochy, které je definována jako
„plocha nízkopodlažní zástavby s převažující funkcí občanského vybavení“. Parkoviště je situováno na ploše
Bc – Bydlení individuální – čisté, kde se jako přípustné využití uvádí „doprava v klidu (garážování,
parkování, ostatní odstavné zpevněné plochy)“.
Výřez z platného územního plánu je patrný z následujícího obrázku.
Obrázek č. 9: Výřez územního plánu města
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ČÁST D

(ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)
D.I.
CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD
JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI
Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Vlastní provoz supermarketu, který je předmětem tohoto oznámení, neprodukuje ve významné míře (tj. v
míře, které by způsobovaly přeslimitní vlivy) žádné škodliviny (znečištění ovzduší, hluk), které by mohly mít
přímé zdravotní následky. Z toho vyplývá i přijatelné nízké ovlivnění obyvatel z hlediska potenciálních
zdravotních vlivů nebo rizik.
Na základě informací zjištěných v rámci zpracování oznámení lze předběžně vyloučit jakékoli postižitelné
negativní důsledky v souvislosti s výše uváděnými faktory z následujících důvodů:


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



Vlastním záměrem nedojde k překračování přípustných hodnot ekvivalentních hladin hluku u nejbližší
chráněné zástavby, významné zdravotní vlivy nejsou očekávány.



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



Navýšení dopravy vlivem realizace záměru lze považovat za zanedbatelné a je v rámci přirozeného
růstu dopravy. Riziko úrazů spojené s provozem dopravních prostředků pro areál nebude významně
zvýšeno ani sníženo.

Přímé sociální dopady stavby lze hodnotit málo významné, lokálního charakteru.
Významné ekonomické dopady realizace záměru pro město a obyvatelstvo nejsou očekávány.
Záměr neomezuje stávající zázemí pro rekreaci obyvatel ani turistů.
Příznivým efektem bude zajištění nových pracovních příležitostí na území města a rozšíření občanské
vybavenosti území.

Vlivy na ovzduší a klima
Součástí záměru bude malý zdroj znečišťování ovzduší určený pro vytápění objektu.
Vliv provozu hodnoceného záměru na kvalitu ovzduší bude spočívat v ovlivnění emisemi vznikajícími při
spalování zemního plynu při vytápění a přípravě TUV, a také při provozu spalovacích motorů vozidel
přijíždějících do areálu.
S ohledem na relativně nízký objem emitovaných škodlivin nebyla pro účely posouzení zpracovávána
rozptylová studie. Na základě řešení jiných obdobných záměrů lze odhadovat příspěvek maximální hodinové
koncentrace NO2 způsobené provozem záměru řádově v jednotkách µg.m-3, u průměrných ročních
koncentrací pak v řádu setin až desetin µg.m-3.
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Stávající úroveň imisní zátěže v hodnoceném území je relativně nízká, proto není předpokládáno dosažení či
překročení hodnoty imisního limitu vyvolané provozem hodnoceného záměru.
Automobilová doprava vázaná na prověřovaný záměr není z hlediska znečišťování ovzduší významná a
nezpůsobí žádné zjistitelné změny v imisních charakteristikách ovzduší zájmového území. Dosažení nebo
překročení imisních limitů vlivem záměru je prakticky vyloučeno.
Vliv na ovzduší lze hodnotit jako zanedbatelný a nevýznamný.
V průběhu výstavby bude pravděpodobně záměr lokálním zdrojem prachu. Trvání emise však bude omezeno
pouze na úvodní etapu výstavby a bude omezena pouze na suché dny.
Vliv záměru na makroklimatické charakteristiky není předpokládán. Menší vlivy na mikroklima v nejbližším
okolí mohou být vyvolány změnou povrchu na ploše parkoviště (ze zahrady na zpevněnou plochu). Tyto
změny však budou vzhledem k rozsahu záměru velmi nízké, navíc budou eliminovány vegetací v okolí
parkoviště.

Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Pro vyhodnocení vlivů hluku byla vypracována hluková studie, viz příloha č. 3 tohoto oznámení.
Z výsledků této studie je zřejmé, že limitní hladiny hluku z provozu záměru budou v nejbližším resp. nejvíce
dotčeném venkovním chráněném prostoru nebo venkovním chráněném prostoru staveb dodrženy.
Otázka protihlukové ochrany je proto v případě záměru Supermarket Albert Hulín spolehlivě řešitelná.
Hluk ze stavební činnosti a související nákladní dopravy ovlivní hlukové hladiny v okolí záměru a příjezdových
komunikací celkově málo významným způsobem (který nepřekročí očekávané vlivy vlastního záměru), navíc
půjde o vliv dočasný a krátkodobý. Nebudou prováděny hrubé terénní práce za použití těžké techniky.
Vlivy hluku jsou hodnoceny jako středně významné malého rozsahu.

Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Stavbou nebudou významně změněny stávající odtokové poměry ani dotčeny hydrologické charakteristiky
vodních toků.
Srážkové vody spadlé na pozemek jsou v současnosti převážně zachyceny na zpevněných plochách a
převedeny do veřejné kanalizační sítě. Důsledkem realizace záměru bude zvýšení podílu zpevněných ploch
spojené s mírným nárůstem odtoku do kanalizace. Současný odtok srážkových vod v průměrném
klimatickém roce činí zhruba 570 m3 ročně, předpokládaný odtok po realizaci záměru bude činit zhruba 1000
m3 ročně. Realizací záměru tak dojde k navýšení zhruba o 430 m3 ročně (cca 0,014 l.s-1).
Realizace projektu neklade nároky na přeložky vodních toků nebo na úpravy jejich koryta.
Provoz neklade nároky na odběr povrchových vod ani na přímé vypouštění odpadních nebo jiných vod do
toku.
Vlivy na kvalitu povrchových vod jsou vyloučeny. Odpadní vody (srážkové i splaškové) budou převedeny
kanalizační sítí na městskou ČOV. S ohledem na kapacitu ČOV je bude příspěvek z provozu stavby zcela bez
významu.
V provozu budovy nebude nakládáno s látkami, které by mohly být zdrojem ohrožení kvality vod v případě
mimořádného stavu.
Riziko úniku pohonných vod z automobilů souvisí obecně se silniční dopravou a nebude provozem projektu
přímo vyvoláno.
Přirozený režim podzemních vod v širším okolí stavby byl v minulosti významně narušen v souvislosti
s městskou zástavbou. Byly vybudovány rozsáhlé zpevněné plochy, atmosférické vody zachycené na těchto
plochách jsou transportovány přímo do povrchového toku nebo na městskou ČOV s následným vypouštěním
do toku, bez možnosti infiltrovat do prostředí zvodnělého horizontu v podzemí. Rovněž v důsledku regulace
drobných toků nebo jejich převedení do kanalizačního systému znamená sníženou dotaci podzemních vod
mělkého obzoru.
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Stavba nebude mít vliv na hydrogeologický režim ani na infiltrační poměry. Vlastní stavba je malého
plošného rozsahu, změna charakteru ploch v důsledku zvýšení podílu zpevněného povrchu oproti
současnému stavu je z hlediska infiltračních poměrů zcela nevýznamná. Provoz stavby neklade nároky na
odběr podzemní vody, vlivy spojené s čerpáním a snížením hladiny podzemních vod jsou vyloučeny.
Narušení hladiny podzemní vody výkopovými pracemi není očekáváno.
Vliv na podzemní a povrchovou vodu v posuzované oblasti a jeho širším okolí lze souhrnně hodnotit jako
nevýznamný.

Vlivy na půdu
Vlivy na půdu jsou dány záborem plochy určené k výstavbě, která je v současné době zařazena do
zemědělského půdního fondu (ZPF). Celkový zábor činí 298 m2 (část plochy parkoviště).
Pro realizaci je nutný souhlas s trvalým odnětím půdy ze ZPF (parcela p.č. 667/1). Při výstavbě se uvažuje s
využitím skrytého půdního profilu (sejmutí ornice cca 0,3 m) pro finální úpravu terénu a k ozelenění ploch.
Záměr nevyžaduje zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).
Vliv na půdu lze hodnotit jako nízký s malým rozsahem.

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
V rámci výstavby a provozu záměru nejsou předpokládány negativní dopady na horninové prostředí.
V souvislosti s rekonstrukcí a dostavbou vlastní budovy nejsou očekávány výkopové práce většího rozsahu.
Realizace záměru nebude představovat narušení stávajícího charakteru terénu. S provozem stavby nebudou
spojeny jiné významné vlivy na skladbu horninového prostředí, vrstevní sled nebo charakter morfologie.
Záměr nepředstavuje riziko pro kvalitu horninového prostředí. Geologické poměry nebudou ovlivněny.
Výstavba a provoz stavby nepředstavuje riziko pro kvalitu půdy, horninového prostředí nebo podzemních
vod, v areálu nebude nakládáno s nebezpečnými látkami.
Vliv na horninové prostředí lze označit jako nevýznamný. Přírodní zdroje nebudou výstavbou a ni provozem
narušeny. Poškození a ztrátu geologických či paleontologických památek nelze předpokládat.
Pozemek záměru není v kolizi s územím ložisek nerostných surovin registrovaných Geofondem ČR.
Výstavba objektu neklade významné nároky na spotřebu nerostných surovin.
Stavbou nebudou zasaženy jiné přírodní zdroje než zdroje výše uvedené, další vlivy na tuto složku prostředí
nejsou očekávány.

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Záměr bude realizován v ekologicky nestabilním území (zemědělská půda). Nebyl zjištěn výskyt biotopů
zvláště chráněných druhů rostlin živočichů, nelze tudíž předpokládat přímé nebo zprostředkované ohrožení
populací těchto druhů.
V území určeném pro výstavbu záměru se nenachází prvky územního systému ekologické stability. Záměr
nezasahuje na území významných krajinných prvků.
Záměr se nenachází v žádném zvláště chráněném území ani nemá významný vliv na žádnou evropsky
významnou lokalitu nebo ptačí oblast (Natura 2000). Vlivy na území EVL a PO byly rovněž vyloučeny ve
vyjádření KÚ ZK, OŽPZ (viz příloha č. 4 Doklady).

Vlivy na krajinu
Realizací záměru v prostoru městské zástavby nelze očekávat žádnou změnu nebo ovlivnění krajinného rázu.
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Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
V prostoru záměru se nachází stávající objekt velkoobchodního skladu, který bude využit pro vlastní
prodejnu. Objekty inženýrských sítí budou buď využity, nebo ochráněny. Architektonické a historické
památky se v řešeném prostoru nenacházejí a proto nebudou nijak ovlivněny.
Výskyt archeologického nálezu je s ohledem na předchozí využívání pozemků poměrně málo pravděpodobný.

Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Vliv na dopravní infrastrukturu je dán zejména intenzitou dopravy, obsluhující záměr. Poměr cílové dopravy
(tj. poměr počtu vozidel, jejichž příjezd do území bude vyvolán přítomností záměru a vozidel, která záměr
navštíví při cestě za jiným cílem) je uvažován hodnotou 50% u osobní (zákaznické) dopravy a 100% u
zásobovací dopravy. Celkové přitížení komunikací vlivem záměru proto bude v úrovni cca 250 osobních, 4
středních nákladních a 10 dodávkových vozidel za den. To představuje cca 2% celkových intenzit dopravy na
silnici ulici Záhlinické (silnici I/55), s ohledem na rozdělení dopravy do více směrů ještě méně (do cca 1%).
Komunikační napojení záměru bude na ulici Zahradní poblíž křižovatky ulic Záhlinická a Zahradní. Dále bude
doprava trasována převážně na ul Záhlinickou, která je hlavní komunikační osou území, a to cca z 70%
směrem severním, 30% směrem jižním.
Potenciální nárůst intenzit dopravy vlivem záměru je tedy velmi nízký a z dopravního hlediska nevýznamný, v
pásmu přirozeného růstu dopravy.
Nedochází k nárůstu zbytné dopravy. Realizace záměru zároveň vylučuje v daném prostoru realizaci záměrů
jiných, avšak obdobných, a tím i dopravními nároky srovnatelných.
Záměr neovlivňuje dopravní rozvojové záměry v území ani další existující komunikace, pěší nebo cyklistické
trasy.
Pro období výstavby lze učinit obdobné závěry, jako pro období provozu, půjde navíc o vliv dočasný.
Vlivy na jinou infrastrukturu nejsou očekávány, nedochází k rozvoji ani k omezení existující infrastruktury.

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

D.II.
ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Rozsah přímých negativních vlivů je prakticky omezen na vlastní plochy staveniště a jejím nejbližším okolím.
Mezi nejvýznamnější vlivy lze řadit zábor ZPF, vlivy hluku a vlivy na dopravu. V uvedených charakteristikách
jsou důsledky realizace záměru jsou hodnoceny jako přijatelné a prakticky málo významné. V ostatních
složkách a charakteristikách životního prostředí jsou vlivy hodnoceny jako velmi nízké až nulové.
Vlivy přesahující platné limitní či hraniční hodnoty nejsou u posuzovaného záměru očekávány.

D.III.
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Negativní vlivy na jednotlivé složky a faktory životního prostředí i sociální sféru v rozsahu přesahujícím státní
hranice jsou vyloučeny.
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D.IV.
OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem, předpisů
a povolovacích rozhodnutí. Nad tento rámec jsou doporučena následující opatření:
f při výstavbě bude věnována zvýšená pozornost:
−

omezování emise tuhých látek,

−

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

−

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

−

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

f během výkopových prací doporučujeme provádět zpřísněné kontroly technického stavu stavebních
strojů, zaměřené na riziko úniků ropných látek z palivové, mazací a hydraulické soustavy;
f srážkové vody ze zpevněných ploch parkoviště budou do kanalizace sváděny přes odlučovač ropných
látek; podmínky realizace a provozu ORL stanoví příslušný vodoprávní úřad;
f odpadní vody splaškové budou odváděny areálovou kanalizací do veřejné splaškové kanalizace a na
ČOV;
f bude provedeno sejmutí ornice, která bude využita při finálních terénních úpravách staveniště a
výsadbách zeleně;
f při výstavbě je nezbytné chránit dřeviny při hranicích stavebních pozemků, které nebudou odstraněny;
pro kácení dřevin je nezbytný souhlas příslušného orgánu ochrany přírody;
f podél SV hranice parkoviště (ve směru k obytnému domu) bude provedena výsadba vhodných druhů
dřevin; pro nové výsadby je vhodné navrhnout domácí druhy odpovídající místním klimatickým
podmínkám a přizpůsobit půdní poměry jejich požadavkům; zajistit řádnou péči o veškerou zeleň v
areálu včetně provedení případných dosadeb za uhynulé jedince;
f veškeré zdroje hluku budou provedeny a provozovány tak, aby byly splněny požadavky na ochranu
okolních prostor před nadměrným hlukem (podle podmínek uvedených v rámci hlukové studie);
f v případě pozitivního archeologického nálezu bude umožněn záchranný archeologický průzkum;
f vodní díla (ORL) budou provozována podle schváleného provozního řádu a v souladu s podmínkami
příslušného vodoprávního úřadu;
f během provozu budou prováděny pravidelné kontroly a revize jednotlivých vodohospodářských objektů v
areálu.

D.V.
CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
V průběhu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by
znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a veřejného zdraví.
Dostupné informace jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí dostatečné.
Charakter záměru (maloobchodní prodejna s parkovištěm) není potenciálně významným zdrojem
znečišťování či poškozování životního prostředí, ani nedává předpoklady k negativním dopadům na veřejné
zdraví. Nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které by mohly zásadně ovlivnit závěry hodnocení, nebyly
identifikovány.
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ČÁST E

(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU)
E.I.
POPIS VARIANT ŘEŠENÍ STAVBY
E.I.1. Varianty lokalizace stavby
Záměr je navržen a hodnocen v jedné variantě umístění (lokalizace), které je vázáno na stávající skladový
objekt a plochy pozemků vymezených v projektové dokumentaci a v oznámení.
Záměr nebyl řešen ani hodnocen v jiných lokalizačních variantách.
Umístění záměru nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska územního plánování.

E.I.2. Varianty technického provedení stavby a použité technologie
Technické a technologické řešení záměru je navrženo v jedné variantě. Jiné varianty technologického řešení
záměru nebyly zvažovány ani prověřovány.

E.II.
POROVNÁNÍ VARIANT
Záměr je navržen v jediné realizační variantě. Alternativní variantou je varianta tzv. nulová, představující
nerealizaci stavby.
Nulová varianta v zásadě odpovídá ponechání plochy v současném využití.
Prosazování nulové varianty (bez činnosti) je na místě v případě činnosti zatěžující okolní prostředí nad
únosnou mez (překračování povolených limitů znečištění, devastace rozsáhlých území, likvidace cenných
ekosystémů, produkce značného objemu toxických odpadů, ohrožení lidského zdraví apod.). Žádný
z uvedených negativních důsledků nebyl u hodnoceného záměru identifikován.
Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr označit pro dané
území za přijatelný. Celková ekologická zátěž území nepřekročí vlivem záměru únosnou mez a nedojde ke
změně charakteru území. Dotčené území je narušené lidskou aktivitou, využití území není v rozporu se
schváleným Územním plánem města Hulín.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze hodnotit jako
nízkou až velmi nízkou, bez zásadních a významných negativních dopadů.
Za předpokladu respektování zákonných podmínek a doporučených opatření lze variantu realizace
prověřovaného záměru považovat z hlediska možných vlivů na životní prostředí za přijatelný způsob využití a
rozvoje území.
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ČÁST F

(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE)
F.I.
MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE
Mapové, grafické a obrazové přílohy jsou zařazeny za hlavním textem oznámení.

F.II.
DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
V rámci projektové přípravy bylo v předstihu zahájeno územní řízení k prověřovanému záměru.
Ve vyjádřeních dotčených správních úřadů k předložené projektové dokumentaci se neobjevuje žádné
nesouhlasné stanovisko, ve vyjádřeních jsou formulovány požadavky na jednotlivé stupně projektové
přípravy a správních řízení.
Vyjádření, která souvisejí se zájmy ochrany veřejného zdraví a životního prostředí, jsou součástí příloh
tohoto oznámení (příloha č. 4 Doklady).
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ČÁST G

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

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

G.II.
INFORMACE O PROVĚŘOVANÉM ZÁMĚRU
Záměrem prověřovaným ve zjišťovacím řízení je přestavba a dostavba skladového objektu na maloobchodní
prodejnu s parkovištěm pro zákazníky:
SUPERMARKET ALBERT HULÍN, ul. Záhlinická 1059, rekonstrukce a přístavba, parkoviště
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona
č. 93/2004 Sb. a zákona č. 163/2006 Sb., je následující1:

kategorie:
bod:
název:

sloupec:

II
10.15
Záměry podle této přílohy, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li
tyto limitní hodnoty v příloze uvedeny; stavby, činnosti a technologie neuvedené v
předchozích bodech přílohy, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody
vydaného podle zvláštního právního předpisu mohou samostatně nebo ve spojení s
jinými významně ovlivnit evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.
B

Dle §4 uvedeného zákona patří pod odstavec (1) písmeno b) a podléhá posuzování podle zákona, pokud se
ve zjišťovacím řízení stanoví, že mohou mít významný vliv na životní prostředí.
Příslušným úřadem je Krajský úřad Zlínského kraje.

1

Původní zařazení, ke kterému je vztaženo nedosažení příslušné limitní hodnoty:

kategorie:
bod:
název:
sloupec:

II
10.6
Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné
plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.
B
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Rozsah a kapacita záměru jsou následující:
zastavěná plocha – objekt supermarketu:

1 493,4 m2

plocha parkoviště:

773,1 m3

počet parkovacích stání:

19

Záměr je situován na území města Hulín, který leží v západní části Zlínského kraje.
kraj:

Zlínský

okres:

Kroměříž; 3708

obec:

Hulín; 588491

katastrální území:

Hulín; 649309

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

Záměr vychází ze záměrů investora a stávající situace maloobchodní sítě v lokalitě.
Investor navrhuje přestavbu stávajícího skladového objektu a výstavbu parkoviště za účelem zřízení
maloobchodní prodejny středního rozsahu. Objekt bude sloužit čistě jako prodejna bez výrobních kapacit,
pouze s vlastní pekárnou pro využívání polotovarů.
Objekt prodejny zůstane jednopodlažní s dostavbou do obdélníkového tvaru (dojde k dostavbě na ploše
dnešního volného prostoru se zpevněnou plochou. Parkoviště je situováno na ploše stávajícího rodinného
domku se zahradou a dvěma garážemi s vjezdem z ulice Zahradní.
Umístění je vázáno na dostupné pozemky a není navrženo ve více variantách.

Stručný popis stavby
Urbanistické a architektonické řešení je již z části určeno stávajícím objektem. Stavebně-technické řešení
vychází z příslušných platných předpisů a norem a je navrženo na základě zadání a standardizovaných
požadavků investora.
Vnější vzhled objektu bude navrhovanou rekonstrukcí a přístavbou významně dotčen, bude zachováno
lemování střechy hliníkovým obkladem s navázáním na přístavbu.
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Dispoziční řešení zázemí prodejny je navrženo zcela nově, zachovává umístění příjmové rampy, kterou z části
rozšiřuje, je přesunut vstup z rampy do objektu.
Stávající objekt skladu je jednopodlažní, nepodsklepený, situovaný při ul. Záhlinická. Sestává ze dvou
propojených částí postavených v různých obdobích, obě části půdorysně tvoří písmeno „L“. Střechy objektů
jsou sedlové v mírném sklonu. Střecha je sedlová s krytinou z hliníkových profilovaných plechů.
Potřebná velikost prodejny bude zajištěna přístavbou, kterou se doplní stávající půdorysný tvar objektu
písmene “L“ na obdélník o hlavních rozměrech 65,5 x 22,8 m.
Vstup do prodejny pro zákazníky je situován na jihozápadní straně objetu, vstupní dveře budou automatické
posuvné. Prodejní plocha potravin je situována směre jihozápadním, zázemí směrem severovýchodním.
Navrhované parkoviště bude sloužit parkování zákazníků prodejna supermarketu Albert, je navrženo pro 19
vozidel z toho bude 1 stání pro invalidy. Na ploše parkoviště je navrženo parkování pro nákupní vozíky.
Vjezd i výjezd na parkoviště bude u ul. Zahradní v šířce 7,5 m. Vlastní parkovací stání jsou situována kolmo
k vjezdové komunikaci. Povrch parkoviště bude ze zámkové dlažby podle výběru architekta a investora,
alternativně může být proveden z asfaltobetonu.
Pro provoz supermarketů ALBERT se počítá s uplatněním dvou pracovních směn - dopolední a odpolední.
Z tohoto důvodu jsou i pracovníci rozděleni do dvou směn, které se po týdnu střídají. Pro tuto prodejnu je
uvažováno s počtem 20 žen a 8 mužů ve střídání, tedy rozděleno do dvou směn.
Předpokládaná prodejní doba : Po ÷ Ne

8.00 - 20.00 hod.

Rozsah stavby je patrný z následujícího obrázku.
Obrázek č. 2: Situace okolí záměru (1:10 000)
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G.III.
INFORMACE O VLIVECH NA OKOLNÍ PROSTŘEDÍ
V oznámení je hodnocen charakter a rozsah vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví, ovzduší, povrchové a
podzemní vody, půdu, geologické podmínky, rostlinná a živočišná společenstva, hlukovou a dopravní situaci,
kulturní a historické památky. Analýza možných vlivů vychází ze stávající situace těchto složek a faktorů
přírodního a sociálního prostředí, jejichž stručný popis je uveden v části C tohoto oznámení.
Z analýzy předpokládaných vlivů stavby vyplývá, že navýšení stávající zátěže dílčích složek lze hodnotit jako
nízké až zanedbatelné. Výstupy do životního prostředí (ovzduší, odpadní vody, hluk apod.) budou celkově
málo významné a nepovedou ke znečišťování nebo poškozování životního prostředí.
Nedojde k negativním vlivům na obyvatelstvo a veřejné zdraví. Záměr neprodukuje ve významné míře (tj. v
míře, které by způsobovaly přeslimitní vlivy) žádné škodliviny (znečištění ovzduší, hluk), které by mohly samy
o sobě nebo ve spojení s dalšími aktivitami v území vést k překračování příslušných hygienických limitů.
Z provedeného rozboru vyplývá celkově nízké ovlivnění obyvatel z hlediska potenciálních zdravotních vlivů
nebo rizik.
Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci jsou hodnoceny jako velmi nízké až zanedbatelné. Součástí
záměru bude malý zdroj znečišťování ovzduší o tepelném výkonu cca 60 kW.
Z výsledků hlukové studie je zřejmé, že limitní hladiny hluku z provozu záměru budou v nejbližším resp.
nejvíce dotčeném venkovním chráněném prostoru nebo venkovním chráněném prostoru staveb dodrženy.
Stavbou nebudou významně změněny stávající odtokové poměry ani dotčeny hydrologické charakteristiky
vodních toků. Stavba nebude mít vliv na hydrogeologický režim ani na infiltrační poměry.
Vlivy na kvalitu povrchových vod jsou vyloučeny. Odpadní vody (srážkové i splaškové) budou převedeny
kanalizační sítí na městskou ČOV. S ohledem na kapacitu ČOV je bude příspěvek z provozu stavby zcela bez
významu.
Stavba nebude mít vliv na hydrogeologický režim ani na infiltrační poměry. Vliv na podzemní a povrchovou
vodu v posuzované oblasti a jeho širším okolí lze souhrnně hodnotit jako nevýznamný.
Realizace záměru nebude představovat narušení stávajícího charakteru terénu. S provozem stavby nebudou
spojeny jiné významné vlivy na skladbu horninového prostředí, vrstevní sled nebo charakter morfologie.
Vliv na půdu lze hodnotit jako nízký s malým rozsahem. Vlivy na půdu jsou dány záborem plochy určené k
výstavbě, která je v současné době zařazena do zemědělského půdního fondu (ZPF). Celkový zábor činí 298
m2 (část plochy parkoviště).
Záměr nevyžaduje zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).
Horninové prostředí ani přírodní zdroje nebudou záměrem negativně postiženy.
V území není registrován výskyt biotopů zvláště chráněných druhů rostlin nebo živočichů, nelze tudíž
předpokládat přímé nebo zprostředkované ohrožení populací těchto druhů. V území určeném pro výstavbu
záměru se nenachází prvky územního systému ekologické stability. Záměr nekoliduje s významnými
krajinnými prvky ani s žádnými zvláště chráněnými územími, evropsky významnými lokalitami nebo ptačími
oblastmi (Natura 2000). Negativní vlivy na flóru a faunu jsou vyloučeny.
Na dotčeném pozemku nebo v jeho blízkosti nejsou žádné stavby nebo památky, které by mohly být
záměrem negativně ovlivněny.
Záměr nevede k významné změně intenzit dopravy na komunikační síti. Celkové přitížení komunikací vlivem
záměru proto bude v úrovni cca 250 osobních, 4 středních nákladních a 10 dodávkových vozidel za den. To
představuje cca 2% celkových intenzit dopravy na silnici ulici Záhlinické (silnici I/55), s ohledem na rozdělení
dopravy do více směrů ještě méně (do cca 1%).
Záměr nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů.
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Ve všech sledovaných oblastech (obyvatelstvo, ovzduší, povrchová a podzemní voda, půda, fauna, flóra,
ekosystémy, krajina) jsou možné vlivy výstavby a provozu záměru „SUPERMARKET ALBERT HULÍN, ul.
Záhlinická 1059, rekonstrukce a přístavba, parkoviště“ na území města Hulín přijatelně nízké. Záměr proto
nepředstavuje zdroj významného negativního ovlivnění okolního území.
Souhrnné hodnocení
Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr označit
pro dané území za přijatelný. Celková ekologická zátěž území nepřekročí vlivem záměru
únosnou mez a nedojde ke změně charakteru území. Dotčené území je narušené lidskou
aktivitou, využití území není v rozporu se schváleným Územním plánem města Hulín.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze
hodnotit jako nízkou až velmi nízkou, bez zásadních a významných negativních dopadů.
Za předpokladu respektování zákonných podmínek a doporučených opatření lze variantu
realizace prověřovaného záměru považovat z hlediska možných vlivů na životní prostředí za
přijatelný způsob využití a rozvoje území.
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ČÁST H

(PŘÍLOHY)
Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem tohoto oznámení.
Seznam příloh:
1. Mapové, obrazové a grafické přílohy
1.1. Situace širších vztahů 1:50 000
1.2. Situace zájmového území 1:25 000
1.2. Situace okolí záměru 1:10 000
1.4. Hydrologická situace
1.5. Situace záměru na podkladu ortofotomapy
1.6. Fotodokumentace
2. Koordinační situace stavby 1:250
3. Hluková studie
4. Doklady
- vyjádření k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
- stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i zákona č. 114/1992 Sb.
- koordinované stanovisko MÚ Kroměříž k územnímu řízení
- vyjádření MÚ Hulín, OŽP
- stanovisko KHS Zlínského kraje
- autorizace zpracovatele oznámení

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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(MAPOVÉ, OBRAZOVÉ A GRAFICKÉ PŘÍLOHY)

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Supermarket ALBERT Hulín, Záhlinická 1059
rekonstrukce a pøístavba, parkovištì
1.1. SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHÙ

mìøítko 1:50 000

LEGENDA:
lokalizace zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Supermarket ALBERT Hulín, Záhlinická 1059
rekonstrukce a pøístavba, parkovištì
1.2. SITUACE ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

mìøítko 1:25 000

LEGENDA:
lokalizace zámìru - zájmové území

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Supermarket ALBERT Hulín, Záhlinická 1059
rekonstrukce a pøístavba, parkovištì
1.3. SITUACE OKOLÍ STAVBY

S
P

mìøítko 1:10 000

LEGENDA:
S
P

lokalizace zámìru
(S - supermarket, P - parkovištì)

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Supermarket ALBERT Hulín, Záhlinická 1059
rekonstrukce a pøístavba, parkovištì
1.4. HYDROLOGICKÁ SITUACE

výøez ze základní vodohospodáøské mapy ÈR , mìøítko 1 : 50 000

LEGENDA:
lokalizace zámìru

legenda tematického obsahu na následujícím listu

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Supermarket ALBERT Hulín, Záhlinická 1059
rekonstrukce a pøístavba, parkovištì
1.4. HYDROLOGICKÁ SITUACE - legenda

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

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Supermarket ALBERT Hulín, Záhlinická 1059
rekonstrukce a pøístavba, parkovištì
1.5. SITUACE ZÁMÌRU NA PODKLADU ORTOFOTOMAPY

LEGENDA:
areál zámìru

ortofotomapa ÈR, pøevedeno do mìøítka 1 : 5 000

Supermarket ALBERT Hulín, Záhlinická 1059
rekonstrukce a pøístavba, parkovištì

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

1.6. FOTODOKUMENTACE

foto è. 1
pohled na stávající skladovou halu velkoobchodu s vjezdem;
volná plocha bude vyuita pro dostavbu na supermarket

foto è. 2
pohled severním smìrem pøes ulici Záhlinickou (silnice I/55)
do prostoru budoucího parkovištì (prostor RD, garáí a zahrady);
vpravo bytový dùm v ulici Zahradní è.p. 961

foto è. 3
pohled severním smìrem pøes køiovatku ulic Záhlinické a Zahradní;
v prostoru stávající zahrady a RD je navreno parkovištì

foto è. 4
pohled na stávající RD navrený k odstranìní (prostor parkovištì);
vpravo v pozadí bytový dùm v ulici Zahradní è.p. 961

foto è. 5
pohled do øešeného prostoru ze západu;
vlevo stávající sklad, vpravo RD k demolici (plocha parkovištì)

foto è. 6
pohled jiním smìrem podél ulice Zahlinické;
vlevo objekt skladu a budoucího supermarketu

PŘÍLOHA 2

(KOORDINANČÍ SITUACE STAVBY)

PŘÍLOHA 3
(HLUKOVÁ STUDIE)
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1.

Úvod
Účelem předkládané hlukové studie je akustické posouzení hlukové situace v oblasti
nejbližší obytné zástavby nacházející se kolem rekonstruovaného supermarketu
Albert firmy Ahold Czech Republic, a.s. v Hulíně. Hluková studie je zpracována
na úrovni

PD

ke

stavebnímu

povolení.

Dle

zadání

projekční

kanceláře

Arch.Design, s.r.o. kancelář Brno je rozsah studie následující :
•

výpočet akustických imisí, produkovaných vzduchotechnikou a chlazením,
ve venkovním chráněném prostoru a ve venkovním chráněném prostoru
staveb, pro denní provoz technologie supermarketu;

•

výpočet akustických imisí, produkovaných vzduchotechnikou a chlazením,,
ve venkovním chráněném prostoru a ve venkovním chráněném prostoru
staveb pro noční provoz technologie supermarketu;

•

výpočet akustických imisí, produkovaných zásobováním supermarketu,
ve venkovním chráněném prostoru a ve venkovním chráněném prostoru
staveb v denní době;

•

výpočet

akustických

imisí,

produkovaných

parkováním

zákazníků

supermarketu, ve venkovním chráněném prostoru a ve venkovním chráněném
prostoru staveb v denní době.
Pro účely hlukové studie byl v prostředí programu LimA ver. 5.09 zpracován
matematický model šíření hluku ze supermarketu do okolního venkovního prostoru
s důrazem na obytnou zástavbu. Model byl řešen na úrovni PD ke stavebnímu
povolení. Veškeré výpočty šíření hluku ze stacionárních zdrojů jsou ve venkovním
prostoru provedeny dle doporučení a v souladu s ČSN ISO 9613. Hluk působený
zásobovacími

vozidly

byl

v uvedeném

programu

řešen

dle

normy

NMPB.

Hluk z parkování vozidel zákazníků byl modelován v programu Hluk+ ver. 7.16
dle Novely metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy.
Výsledkem předložené práce jsou barevné mapy zobrazující šíření hluku do okolí
supermarketu s důrazem na venkovní chráněný prostor staveb. Součástí zprávy
jsou také číselně vyjádřené předpokládané hladiny hluku v jednotlivých výpočtových
místech, zvolených dva metry před fasádou nejbližších obytných domů, případně
na hranicích venkovního chráněného prostoru. Výpočtové body byly zvoleny
ve hlukově nejvíce exponovaných místech obytné zástavby.
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2.

Podklady
[1] Projekční

architektonická

kancelář spol. s r.o.

ing. arch. V. Steinhauserová

poskytla následující technickou a výkresovou dokumentaci týkající se stavebního
provedení supermarketu a návaznost budovy supermarketu na okolní zástavbu.
•

výkres č. 103, stávající stav + bourací práce, Arch.Design

•

výkres č. 204, střecha navrhovaný stav, Arch.Design

•

výkres č. 202, půdorys 1. NP - navrhovaný stav, Arch.Design

•

výkres č. 203, řez A-A, B-B – navrhovaný stav, Arch.Design

•

výkres č. 102, půdorys 1. NP – stávající stav + bourací práce, Arch.Design

•

výkres č. 003, situace, Arch.Design

•

výkres střechy s umístěním chladícího zařízení

[2] Firma TERMOMONT s.r.o. poskytla následující katalogové listy a výkresy
vzduchotechnických zařízení.
•

větrací zařízení H5 C.I.C. Jan Hřebec s.r.o., nabídkový / zadávací list H5

•

výkres půdorys 1. NP, vzduchotechnika

•

technická zpráva vzduchotechniky supermarketu, včetně tabulky výkonů VZT
zařízení

[3] Firma Chlazení Zdeněk Daněk poskytla následující dokumentaci
•

technická zpráva – Technologie chlazení

[4] prohlídka situace na místě samém, zaměření výšky objektů, upřesnění
polohopisných údajů, zjištění venkovního chráněného prostoru a venkovního
chráněného prostoru staveb
[5] Normy a předpisy
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, díl 6.
Zákon č. 392/2005 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany
veřejného zdraví.
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
a vibrací.
Akustika – ČSN ISO 1996
ČSN ISO 9613-1,2. Akustika. Útlum šíření hluku ve venkovním prostoru.

4/22

UZH 07b07

Autorizovaná zkušebna hluku a vibrací
[6] Literatura a software
Němec, J. : Hluk a jeho snižování v technické praxi.
LimA verze 5.09,

software

pro

výpočet

hluku

ve venkovním

prostoru

dle ČSN ISO 9613 a normy NMPB
Hluk+ ver. 7.16, software pro výpočet hluku ve venkovním prostoru
Novela metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy, MŽP ČR, Kozák, Liberko,
1996.
Beranek, L., L. : Snižování hluku.
Halahyja, M. : Stavební, tepelná technika, akustika a osvětlení.
Schwarz, J. : Stavební a urbanistická akustika.

3.

Stávající a výhledový stav
Stávající prodejna je umístěna v přízemní samostatně stojící budovy situované
při hlavní

ulici

Záhlinické,

v blízkosti

křižovatky

ulic

Záhlinická – Zahradní.

Situace je zřejmá z přílohy 1.
Stávající budova prodejny ve tvaru písmene „L“ bude přistavěna. Půdorys
rekonstruované

a

dostavěné

prodejny

bude

obdélníkový.

Stávající

objekt

má sedlovou střechu, přístavba bude mít střechu pultovou.
Prodejna stojí v rovinatém terénu s jednotlivými stromy na okraji řadové zástavby.
Nejbližším obytným domem je třípodlažní polyfunkční dům Záhlinická 466. V přízemí
domu jsou obchodní prostory, ve 2. NP a v půdní vestavbě jsou byty. Dům
je situovaný 7 m severozápadně od supermarketu, od kterého je oddělen vjezdem
do dvora. Druhým nejbližším obytným domem je dvoupodlažní rodinný dům č. 1081.
Jedná se o samostatně stojící vilku umístěnou severovýchodně od supermarketu
ve vzdálenosti 12,4 m. Další obytné domy jsou již vzdálenější. Dvoupodlažní bytový
dům Záhlinická 836 je situován na protější straně ulice ve vzdálenosti cca 37 m
od supermarketu. Třípodlažní bytový dům Zahradní 902 je umístěn jihovýchodně
ve vzdálenosti cca 29 m od supermarketu. Ostatní blízké objekty, například protější
supermarket Jednota, jsou již komerčního charakteru.
Budova supermarketu Albert je členěna na prodejní plochu přivrácenou do ulice
Záhlinické a na zázemí, které je umístěno v severovýchodní části budovy směrem
k rodinnému domu č. 1081. Členění provozovny je zřejmé z přílohy 2.
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4.

Stacionární zdroje hluku
Vzduchotechnika a chlazení supermarketu Albert produkuje do venkovního prostoru
akustické emise. Vzduchotechnika prodejny a sociálního zázemí je v provozu pouze
v denní době. Chladící a mrazící agregáty, včetně větrání strojovny chlazení
jsou v provozu v denní i v noční době. Na základě podkladů uvedených v [1], [2] a [3]
byly do matematického modelu zapracovány následující zdroje hluku působící
do venkovního prostoru.
•

zařízení č. 1
Větrání prodejny, nájemních prostor, trezoru, přípravny uzenin a lahůdek
a pečiva.
Typ : podstropní jednotka H5
Výrobce : C.I.C. Jan Hřebec s.r.o.
Umístění : v chodbě zázemí prodejny
Hladina akustického výkonu A na sání : LWA = 62 dB
(mřížka sání na východní fasádě)
Hladina akustického výkonu A na výfuku : LWA = 70 dB
(výdech na severní fasádě)
Provozní doba : jen denní provoz

•

zařízení č. 3
Větrání hygienických místností, větrání WC muži a ženy, umývárna vozíků
(přepravek).
Větrání WC muži : ventilátor Decor 100, LWA = 52 dB (výdech na východní
fasádu)
Větrání WC ženy : ventilátor Decor 100, LWA = 52 dB (výdech na východní
fasádu)
Umývárna přepravek : ventilátor

Decor 200,

LWA = 58 dB

(výdech

na východní fasádu)
Provozní doba : jen denní provoz

6/22

UZH 07b07

Autorizovaná zkušebna hluku a vibrací
•

zařízení č. 4
Odsávání konvektomatu.
Typ : potrubní ventilátor RM 200
Hladina akustického výkonu A na výfuku : LWA = 73 dB
(výdech vyveden nad střechu)
Provozní doba : jen denní provoz

•

zařízení č. 5
Odtah pece 400 m3/hod, ventilátor bude dodán s technologií.
Typ : obdobný ventilátor RM 160 L
Hladina akustického výkonu A na výfuku : LWA = 71 dB
(výdech na jižní fasádě)
Provozní doba : jen denní provoz

•

zařízení č. 6
Větrání strojovny chlazení.
Přívod : ventilátor potrubní RM 250, LWA = 75 dB (sání na jižní fasádě)
Odvod : ventilátor potrubní RM 250, LWA = 75 dB (výdech na jižní fasádě)
Provozní doba : denní i noční provoz

•

zařízení č. 7
Větrání kotelny.
Přívod : ventilátor potrubní RM 315, LWA = 77 dB (sání na jižní fasádě)
Provozní doba : denní i noční provoz

•

větrání přípravny zeleniny
Odvod : ventilátor

v podhledu,

Typ

Decor 200,

LWA = 58 dB

(výtlak

na severní fasádě)
Provozní doba : denní provoz
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•

kondenzátory chlazení a mrazení
Kondenzátor chladící :
Typ : GVH 090.2D/3-S/S/
Umístění : na jihovýchodní části ploché střechy supermarketu
Hladina akustického výkonu A : LWA = 73 dB
Provozní doba : denní i noční provoz
kondenzátor mrazící :
Typ : GVH 067 B/2E (D)
Umístění : na jihovýchodní části ploché střechy supermarketu
Hladina akustického výkonu A : LWA = 66 dB
Provozní doba : denní i noční provoz

Jednotlivé stacionární hlukové zdroje jsou stručně popsány v následující tabulce 1.
Vpravo jsou uvedeny základní parametry tlumičů hluku, získané výpočty ve hlukové
studii, které je nutné dodržet, aby nebyly překročeny hlukové limity ve venkovním
chráněném prostoru. V pravém sloupci tabulky je uvedena limitní hladina akustického
výkonu A jednotlivých hlukových zdrojů za tlumičem hluku, je-li použit. Tato hladina
akustického výkonu nesmí být překročena při případné změně typu ventilátoru
či jiného zdroje hluku uvedeného v tabulce.
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Tabulka 1
Stacionární zdroje hluku supermarketu Albert Hulín související s provozem
vzduchotechniky a chlazení.
č. zdroje
/
č. zařízení

typ, výrobce, umístění

1/1

sání H5, C.I.C. Jan Hřebec,
východní fasáda

D

2/1

odvod H5, C.I.C. Jan Hřebec,
severní fasáda

D

3/3

Decor 100, východní fasáda

4/3
5/3
6/4
7/5

provoz
tlumič hluku do venkovního
Den / Noc
prostoru

D

kulisový tlumič hluku délky
0,5 m s vložným útlumem
min. 5 dB
kulisový tlumič hluku délky
1 m s vložným útlumem
min. 10 dB
-

52

Decor 100, východní fasáda

D

-

52

Decor 200, východní fasáda
RM 200,
vyvedeno nad střechu
odtah pece, předpoklad RM 160 L,
jižní fasáda

D

kruhový tlumič hluku
MAA 200 délky 900 mm
kruhový tlumič hluku
MAA 160 délky 900 mm
2 kusy kruhového tlumiče
hluku MAA 250 celkové
délky 1800 mm
2 kusy kruhového tlumiče
hluku MAA 250 celkové
délky 1800 mm
2 kusy kruhového tlumiče
hluku MAA 315 celkové
délky 1800 mm

58

D

-

58

D/N

-

73

D/N

-

66

D
D

8/6

přívod RM 250,
jižní fasáda

D/N

9/6

odvod RM 250,
vyvedeno nad střechu

D/N

10/7

přívod RM 315,
jižní fasáda

D/N

11/12/13/-

LWA
[dB]

přípravna zeleniny, Decor 200,
severní fasáda
kond. chladící GVH 090.2D/3-S/S/,
umístěn na střeše
kond. mrazící GVH 067 B/2E(D),
umístěn na střeše
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5.

Výpočet hluku, působeného provozem vzduchotechniky a chlazení
supermarketu Albert, ve venkovním prostoru
Supermarket Albert bude emitovat do venkovního prostoru akustické emise
ze stacionárních zdrojů tvořených vzduchotechnikou a kondenzátory chlazení.
Matematický model supermarketu a jeho hlukových zdrojů, včetně okolních objektů,
byl proveden v prostředí programu LimA. Ukázka modelu je uvedena v příloze 4.
V následujících kapitolách budou popsány postupy výpočtů a vypočítané hladiny
hluku ve venkovním chráněném prostoru a ve venkovním chráněném prostoru
staveb, v denní a v noční době.

10/22

UZH 07b07

Autorizovaná zkušebna hluku a vibrací
5.1

Výpočtová místa
Výsledky výpočtů hlukových imisí jsou zobrazeny graficky v podobě hlukových map.
Oblasti v terénu se shodnou hladinou (v pásmu šířky 5 dB) akustického tlaku A
jsou propojeny stejnou barvou.
Pro

přesnější

číselné

vyjádření

hladiny

akustického

tlaku A

byla

zvolena,

ve významných místech terénu, výpočtová místa (VM). Jednalo se především
o nejbližší obytné domy č. 466, č. 1081, č. 961, č. 962, č. 836 a č. 811, tvořící
chráněný venkovní prostor staveb. Celkem bylo zvoleno jedenáct výpočtových míst.
Výpočtová místa byla zvolena v té části fasády, kde byla vypočtena nejvyšší hladina
hluku.
Rozmístění výpočtových míst je uvedeno v příloze 3.
Výpočtová

místa

byla

zvolena

následovně

(v závorce

je

uvedena

výška

nad terénem) :
VM 1 (3 m) –

2 m před fasádou v 1. NP rodinného domu č. 1081

VM 1 (6 m) –

2 m před fasádou ve 2. NP rodinného domu č. 1081

VM 2 (3 m) –

2 m před fasádou v 1. NP rodinného domu č. 1081

VM 2 (6 m) –

2 m před fasádou ve 2. NP rodinného domu č. 1081

VM 3 (3 m) –

2 m před fasádou v 1. NP rodinného domu č. 1081

VM 3 (6 m) –

2 m před fasádou ve 2. NP rodinného domu č. 1081

VM 4 (1,6 m) – na hranici pozemku rodinného domu č. 1081
VM 5 (7 m) –

2 m před fasádou ve 3. NP polyfunkčního domu Záhlinická 466

VM 6 (7 m) –

2 m před fasádou ve 3. NP polyfunkčního domu Záhlinická 466

VM 7 (6 m) –

2 m před fasádou ve 2. NP bytového domu Záhlinická 836

VM 8 (9 m) –

2 m před fasádou ve 3. NP bytového domu Zahradní 961

VM 9 (9 m) –

2 m před fasádou ve 3. NP bytového domu Zahradní 962

VM 10 (9 m) – 2 m před štítovou fasádou ve 3. NP bytového domu Zahradní 961
(fasáda přivrácená k parkovišti)
VM 11 (6 m) – 2 m před fasádou ve 2. NP bytového domu Záhlinická 811 (fasáda
do ulice Zahradní, přivrácená k parkovišti)
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5.2

Hluk působený denním provozem VZT a chlazení supermarketu Albert
Denní provoz supermarketu je předpokládán v časovém rozmezí mezi 6. hodinou
ranní a 22. hodinou večerní. V tomto čase je počítáno s provozem samoobslužné
prodejny a jejího technického zázemí. Zdroje hluku zahrnuté do výpočtů jsou uvedeny
v kapitole 4 v tabulce 1.
Výsledky výpočtů hladin akustického tlaku A ve venkovním chráněném prostoru
staveb jsou uvedeny, ve formě hlukových map, v přílohách 5 a 6. Jedná se o hlukové
mapy zachycující šíření hluku ze supermarketu do okolí, zejména do oblastí nejbližší
obytné zástavby.
Ve hlukové mapě jsou stejnou barvou vyznačena místa v terénu, ve kterých je stejná
hladina

akustického

tlaku A.

V pravém

rohu

mapy

je

umístěna

legenda,

ve které jsou jednotlivým barvám přiřazeny příslušné hladiny akustického tlaku A.
Pro zvýšení rozlišení je ke hlukové mapě přiložena v následující příloze 6 také mapa
izofon.
Pro jednoduchou možnost posouzení imisních hladin akustického tlaku A v oblasti
nejbližší bytové zástavby byla, v nejvíce hlukově exponovaných místech, zvolena
tzv. výpočtová místa, která se nachází 2 m před fasádou obytných domů. V těchto
místech byly hladiny akustického tlaku A stanoveny číselně.
Rozmístění výpočtových míst je uvedeno v příloze 3. Výpočty byly provedeny v celé
výšce příslušného obytného domu. Jako vypočtená hodnota je potom uváděna
nejvyšší zjištěná hladina hluku.
Výsledky výpočtů jsou uvedeny v tabulce 2.
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Tabulka 2
Vypočítané

předpokládané

ekvivalentní

hladiny

akustického

tlaku A

ve chráněném venkovním prostoru staveb v denní době.
V provozu VZT a chlazení.
Výpočtové
místo / výška
VM 1 / 3 m
VM 1 / 6 m
VM 2 / 3 m
VM 2 / 6 m
VM 3 / 3 m
VM 3 / 6 m
VM 4 / 1,6 m
VM 5 / 7 m
VM 6 / 7 m
VM 7 / 6 m
VM 8 / 9 m
VM 9 / 9 m
VM 10 / 9 m

VM 11 / 6 m

Popis

2 m před fasádou v 1. NP rodinného domu
č. 1081
2 m před fasádou ve 2. NP rodinného domu
č. 1081
2 m před fasádou v 1. NP rodinného domu
č. 1081
2 m před fasádou ve 2. NP rodinného domu
č. 1081
2 m před fasádou v 1. NP rodinného domu
č. 1081
2 m před fasádou ve 2. NP rodinného domu
č. 1081
na hranici pozemku rodinného domu č. 1081
2 m před fasádou ve 3. NP polyfunkčního domu
Záhlinická 466
2 m před fasádou ve 3. NP polyfunkčního domu
Záhlinická 466
2 m před fasádou ve 2. NP bytového domu
Záhlinická 836
2 m před fasádou ve 3. NP bytového domu
Zahradní 961
2 m před fasádou ve 3. NP bytového domu
Zahradní 962
2 m před fasádou ve 3. NP bytového domu
Zahradní 961 (štítová stěna přivrácená
k parkovišti)
2 m před fasádou ve 2. NP bytového domu
Záhlinická 811 (fasáda do ulice Zahradní,
přivrácená k parkovišti)

Den
LAeq, T [dB]

35,7
36,1
38,6
38,6
36,1
35,6
42,9
35,7
35,3
27,0
38,8
38,1
35,1

31,1

T = 8 hod.
Rozšířená nejistota vypočítaných hodnot činí ± 2,0 dB.

Z tabulky je zřejmé, že nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A
50 dB ve chráněném venkovním prostoru staveb dle NV 148/2006 Sb. nebude
při provozu VZT a chlazení v denní době překročena.
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5.3

Hluk působený nočním provozem VZT a chlazení supermarketu Albert
Noční provoz technologických zařízení supermarketu Albert je uvažován v časovém
rozmezí mezi 22. hodinou večerní a 6. hodinou ranní. V tomto čase je předpokládán
pouze provoz chladicích zařízení a s tím spojené ventilace. Noční provoz prodejny
není uvažován. Zařízení, která jsou v provozu v noční době jsou vyznačena
v tabulce 1.
Výsledky výpočtů hladin akustického tlaku A ve venkovním chráněném prostoru
staveb jsou pro noční dobu uvedeny ve formě hlukové mapy v příloze 7.
Hluková mapa znázorňuje hlukové imise v okolí supermarketu. V příloze 8 je uvedena
mapa izofon.
Pro jednoduchou možnost posouzení imisních hladin akustického tlaku A v oblasti
nejbližší obytné zástavby byly ve výpočtových místech nacházejících se 2 m
před fasádou nejbližších obytných domů provedeny výpočty hladin akustického
tlaku A. Rozmístění výpočtových míst je uvedeno v příloze 3.
Výsledky výpočtů jsou uvedeny v tabulce 3.
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Tabulka 3
Vypočítané

předpokládané

ekvivalentní

hladiny

akustického

tlaku A

ve chráněném venkovním prostoru staveb v noční době.
V provozu VZT a chlazení.
Výpočtové
místo / výška
VM 1 / 3 m
VM 1 / 6 m
VM 2 / 3 m
VM 2 / 6 m
VM 3 / 3 m
VM 3 / 6 m
VM 4 / 1,6 m
VM 5 / 7 m
VM 6 / 7 m
VM 7 / 6 m
VM 8 / 9 m
VM 9 / 9 m
VM 10 / 9 m

VM 11 / 6 m

Popis

2 m před fasádou v 1. NP rodinného domu
č. 1081
2 m před fasádou ve 2. NP rodinného domu
č. 1081
2 m před fasádou v 1. NP rodinného domu
č. 1081
2 m před fasádou ve 2. NP rodinného domu
č. 1081
2 m před fasádou v 1. NP rodinného domu
č. 1081
2 m před fasádou ve 2. NP rodinného domu
č. 1081
na hranici pozemku rodinného domu č. 1081
2 m před fasádou ve 3. NP polyfunkčního domu
Záhlinická 466
2 m před fasádou ve 3. NP polyfunkčního domu
Záhlinická 466
2 m před fasádou ve 2. NP bytového domu
Záhlinická 836
2 m před fasádou ve 3. NP bytového domu
Zahradní 961
2 m před fasádou ve 3. NP bytového domu
Zahradní 962
2 m před fasádou ve 3. NP bytového domu
Zahradní 961 (štítová stěna přivrácená
k parkovišti)
2 m před fasádou ve 2. NP bytového domu
Záhlinická 811 (fasáda do ulice Zahradní,
přivrácená k parkovišti)

Noc
LAeq, T [dB]

31,6
33,1
32,1
34,1
28,2
29,8
37,0
31,2
33,2
26,4
37,9
37,2
34,2

30,5

T = 1 hod.
Rozšířená nejistota vypočítaných hodnot činí ± 2,0 dB.

Z tabulky je zřejmé, že nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A
40 dB ve chráněném venkovním prostoru staveb dle NV 148/2006 Sb. nebude
při provozu VZT a chlazení v noční době překročena.
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6.

Hluk působený zásobováním supermarketu Albert
Zásobování supermarketu Albert je předpokládáno pouze v denní době, tj. v časovém
rozmezí mezi 6. hodinou ranní a 22. hodinou večerní.
Zdroje hluku jsou následující :
- 5 nákladních vozidel za den;
- 20 osobních vozidel za den.
Podmínky výpočtu :
- rychlost vozidel na zásobovacím dvoře do 15 km/hod.;
- povrch zásobovacího dvora hladký asfaltový;
- zásobovací rampa bude ze čtyř stran krytována tak, aby nákladní zásobovací
vozidlo mohlo zacouvat k rampě a svou skříní ji zcela utěsnit. Hluk působený
skládáním zboží, pronikající do venkovního prostoru, tak musí být eliminován.
Kryt může být zděný nebo ze sendvičových zateplených panelů. Vzduchová
neprůzvučnost stěn krytu zásobovací rampy bude větší než 30 dB. Vnitřní
povrch stěn krytu bude obložen zvuk pohltivým materiálem. Jedná se o typ
rampy používaný v logistických firmách apod.
- nad vjezdem k zásobovací rampě bude stříška, která bude akusticky stínit
přijíždějící vozidla, tak aby jejich hluk nepronikal k oknům ve 2. NP domu
Záhlinická 466. Střecha musí mít parametry akustické zástěny a musí těsně
přiléhat ke stěně domu č. 466 a ke stěně supermarketu. V příloze 3 je stříška
vyšrafována.
Výsledky výpočtů hladin akustického tlaku A ve venkovním chráněném prostoru
staveb jsou uvedeny, ve formě hlukových map, v přílohách 9 a 10. Jedná se
o hlukové mapy zachycující šíření hluku ze supermarketu do okolí, zejména
do oblastí obytné zástavby.
Pro přesnější posouzení imisních hladin akustického tlaku A v oblasti obytné
zástavby byla, v nejvíce hlukově exponovaných místech, zvolena tzv. výpočtová
místa, která se nachází 2 m před fasádou obytných domů. V těchto místech byly
hladiny akustického tlaku A stanoveny číselně.
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Rozmístění výpočtových míst je uvedeno v příloze 3. Výpočty byly provedeny v celé
výšce příslušného obytného domu. Jako vypočtená hodnota je potom uváděna
nejvyšší zjištěná hladina hluku.
Výsledky výpočtů jsou uvedeny v tabulce 4.
Tabulka 4
Vypočítané

předpokládané

ekvivalentní

hladiny

akustického

tlaku A

ve chráněném venkovním prostoru staveb v denní době, pro hluk působený
zásobováním supermarketu Albert.
Výpočtové
místo / výška
VM 1 / 3 m
VM 1 / 6 m
VM 2 / 3 m
VM 2 / 6 m
VM 3 / 3 m
VM 3 / 6 m
VM 4 / 1,6 m
VM 5 / 7 m
VM 6 / 7 m
VM 7 / 6 m
VM 8 / 9 m
VM 9 / 9 m
VM 10 / 9 m

VM 11 / 6 m

Popis

2 m před fasádou v 1. NP rodinného domu
č. 1081
2 m před fasádou ve 2. NP rodinného domu
č. 1081
2 m před fasádou v 1. NP rodinného domu
č. 1081
2 m před fasádou ve 2. NP rodinného domu
č. 1081
2 m před fasádou v 1. NP rodinného domu
č. 1081
2 m před fasádou ve 2. NP rodinného domu
č. 1081
na hranici pozemku rodinného domu č. 1081
2 m před fasádou ve 3. NP polyfunkčního domu
Záhlinická 466
2 m před fasádou ve 3. NP polyfunkčního domu
Záhlinická 466
2 m před fasádou ve 2. NP bytového domu
Záhlinická 836
2 m před fasádou ve 3. NP bytového domu
Zahradní 961
2 m před fasádou ve 3. NP bytového domu
Zahradní 962
2 m před fasádou ve 3. NP bytového domu
Zahradní 961 (štítová stěna přivrácená
k parkovišti)
2 m před fasádou ve 2. NP bytového domu
Záhlinická 811 (fasáda do ulice Zahradní,
přivrácená k parkovišti)

hluk ze
zásobování
LAeq, T [dB]

10,5
10,8
15,3
16,1
24,5
24,9
15,9
45,1
38,0
11,7
12,5
12,7
8,2

5,8

Rozšířená nejistota vypočítaných hodnot činí ± 2,0 dB.
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7.

Hluk působený parkováním vozidel zákazníků supermarketu Albert
Provoz supermarketu je předpokládán pouze v denní době, tj. v časovém rozmezí
mezi 6. hodinou ranní a 22. hodinou večerní. Z toho plyne, že také provoz
na parkovišti zákazníků lze uvažovat pouze v denní době.
Zdroje hluku jsou následující :
- - pouze osobní automobily zákazníků supermarketu.
Podmínky výpočtu :
- rychlost vozidel na parkovišti do 15 km/hod.;
- celkový počet parkovacích stání 19;
- obměna na jedno parkovací stání 2 auta za hodinu;
- povrch celého parkoviště hladký asfaltový;
- rozmístění parkovacích stání dle přílohy 3 této studie;
Výsledky výpočtů hladin akustického tlaku A ve venkovním chráněném prostoru
staveb jsou uvedeny ve formě hlukových map, v přílohách 11 a 12. Jedná se
o hlukové mapy zachycující šíření hluku z parkoviště supermarketu do okolí, zejména
do oblastí nejbližší obytné zástavby.
Pro přesnější posouzení imisních hladin akustického tlaku A v oblasti obytné
zástavby byla, v nejvíce hlukově exponovaných místech, zvolena tzv. výpočtová
místa, která se nachází 2 m před fasádou obytných domů. V těchto místech
byly hladiny akustického tlaku A stanoveny číselně.
Rozmístění výpočtových míst je uvedeno v příloze 3. Výpočty byly provedeny v celé
výšce příslušného obytného domu. Jako vypočtená hodnota je potom uváděna
nejvyšší zjištěná hladina hluku.
Výsledky výpočtů jsou uvedeny v tabulce 5.
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Tabulka 5
Vypočítané

předpokládané

ekvivalentní

hladiny

akustického

tlaku A

ve chráněném venkovním prostoru staveb v denní době, pro hluk působený
parkováním vozidel zákazníků supermarketu Albert.
Výpočtové
místo / výška
VM 1 / 3 m
VM 1 / 6 m
VM 2 / 3 m
VM 2 / 6 m
VM 3 / 3 m
VM 3 / 6 m
VM 4 / 1,6 m
VM 5 / 7 m
VM 6 / 7 m
VM 7 / 6 m
VM 8 / 9 m
VM 9 / 9 m
VM 10 / 9 m

VM 11 / 6 m

Popis

2 m před fasádou v 1. NP rodinného domu
č. 1081
2 m před fasádou ve 2. NP rodinného domu
č. 1081
2 m před fasádou v 1. NP rodinného domu
č. 1081
2 m před fasádou ve 2. NP rodinného domu
č. 1081
2 m před fasádou v 1. NP rodinného domu
č. 1081
2 m před fasádou ve 2. NP rodinného domu
č. 1081
na hranici pozemku rodinného domu č. 1081
2 m před fasádou ve 3. NP polyfunkčního domu
Záhlinická 466
2 m před fasádou ve 3. NP polyfunkčního domu
Záhlinická 466
2 m před fasádou ve 2. NP bytového domu
Záhlinická 836
2 m před fasádou ve 3. NP bytového domu
Zahradní 961
2 m před fasádou ve 3. NP bytového domu
Zahradní 962
2 m před fasádou ve 3. NP bytového domu
Zahradní 961 (štítová stěna přivrácená
k parkovišti)
2 m před fasádou ve 2. NP bytového domu
Záhlinická 811 (fasáda do ulice Zahradní,
přivrácená k parkovišti)

hluk z
parkování
LAeq, T [dB]

32,8
34,8
23,3
30,3
18,8
24,0
19,3
27,5
36,1
39,5
44,8
40,1
49,0

47,6

Rozšířená nejistota vypočítaných hodnot činí ± 2,0 dB.

19/22

UZH 07b07

Autorizovaná zkušebna hluku a vibrací
8.

Závěr
Na základě objednávky firmy Arch.Design, s.r.o. byla zpracována hluková studie,
jejímž cílem je posouzení hlukových imisí ve chráněném venkovním prostoru
a ve chráněném venkovním prostoru staveb, v okolí rekonstruovaného supermarketu
Albert Hulín na ulici Záhlinické. Situace je zřejmá z přílohy 1.
Nejbližším chráněným venkovním prostorem staveb jsou obytné domy č. 1081,
č. 961, č. 962, č. 811, č. 836 a polyfunkční dům č. 466.
Studie byla zpracována pro hluk emitovaný vzduchotechnikou a chlazením v denní
a v noční době. Dále pro hluk ze zásobování prodejny a pro hluk z parkování vozidel
zákazníků

v denní

LimA ver. 5.09.

dle

době.

Výpočty

ČSN ISO 9613

byly
a

provedeny

normy

NMPB.

v prostředí
Ukázka

programu

třírozměrného

matematického modelu je uvedena v příloze 4. Hluk z parkování vozidel byl počítán
programem Hluk+ verze 7.16.
Vypočtené předpokládané ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, ve venkovním
chráněném prostoru staveb jsou pro jednotlivé typy zdrojů hluku uvedeny
v kapitolách 5 až 7 této zprávy. Výsledky výpočtů hlukových imisí v okolí
supermarketu Albert, působených denním a nočním provozem jednotlivých zdrojů
hluku jsou graficky, ve formě hlukových map, uvedeny v přílohách 5 až 12.
Výsledné předpokládané ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v jednotlivých
výpočtových místech, ve venkovním chráněném prostoru staveb, za současného
provozu stacionárních a mobilních hlukových zdrojů supermarketu, jsou uvedeny
v následující tabulce. Rozmístění výpočtových míst je uvedeno v příloze 3.
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Výpočtové
místo / výška
VM 1 / 3 m
VM 1 / 6 m
VM 2 / 3 m
VM 2 / 6 m
VM 3 / 3 m
VM 3 / 6 m
VM 4 / 1,6 m
VM 5 / 7 m
VM 6 / 7 m
VM 7 / 6 m
VM 8 / 9 m
VM 9 / 9 m
VM 10 / 9 m

VM 11 / 6 m

Popis

2 m před fasádou v 1. NP rodinného domu
č. 1081
2 m před fasádou ve 2. NP rodinného domu
č. 1081
2 m před fasádou v 1. NP rodinného domu
č. 1081
2 m před fasádou ve 2. NP rodinného domu
č. 1081
2 m před fasádou v 1. NP rodinného domu
č. 1081
2 m před fasádou ve 2. NP rodinného domu
č. 1081
na hranici pozemku rodinného domu č. 1081
2 m před fasádou ve 3. NP polyfunkčního domu
Záhlinická 466
2 m před fasádou ve 3. NP polyfunkčního domu
Záhlinická 466
2 m před fasádou ve 2. NP bytového domu
Záhlinická 836
2 m před fasádou ve 3. NP bytového domu
Zahradní 961
2 m před fasádou ve 3. NP bytového domu
Zahradní 962
2 m před fasádou ve 3. NP bytového domu
Zahradní 961 (štítová stěna přivrácená
k parkovišti)
2 m před fasádou ve 2. NP bytového domu
Záhlinická 811 (fasáda do ulice Zahradní,
přivrácená k parkovišti)

Den
LAeq, T [dB]

Noc
LAeq, T [dB]

37,5

31,6

38,5

33,1

38,8

32,1

39,2

34,1

36,5

28,2

36,2

29,8

42,9

37,0

45,6

31,2

41,4

33,2

39,7

26,4

45,8

37,9

42,2

37,2

49,2

34,2

47,7

30,5

Rozšířená nejistota vypočítaných hodnot činí ± 2,0 dB.
Hlukové limity pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb
činí, dle nařízení vlády 148/2006 Sb., 50 dB v denní době a 40 dB v noční době.
Výsledky výpočtů jsou platné pouze pro zdroje hluku a jejich parametry uvedené
v tabulce 1 a v kapitolách 6 a 7a při splnění okrajových podmínek uvedených tamtéž.
Projektanti a dodavatelské firmy VZT, chlazení, zásobovací rampy a parkoviště
jsou splněním těchto podmínek vázáni. Projektanti a dodavatelé VZT a chlazení
musí zajistit, aby jejich zařízení nepůsobilo do venkovního prostoru hluk tónového
charakteru.
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9.

Seznam příloh
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Příloha 4

Matematický 3D model supermarketu Albert a blízkého okolí.
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