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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
Provozně administrativní areál v k.ú. Napajedla
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
GIENGER spol. s r.o.

A.2. IČ
44018045

A.3. Sídlo
Příluky 228
760 01 Zlín

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Ing. Vítězslav Hanák
tel: 577 110 651
e-mail: vhanak@gienger.cz
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ČÁST B

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

kategorie:
bod:
název:
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

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

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

provozně manipulační hala s vestavbou

9 602,90 m2

administrativní budova

1 637,50 m2

celkem

11 240,40 m2

ostatní zpevněné plochy:

16.250 m2

počet parkovacích stání celkem:

91 stání pro OA

B.I.3. Umístění záměru
Záměr je umístěn v severní části katastru města Napajedla.
kraj:

Zlínský

okres:

Zlín, 3705

obec:

Napajedla, 585513

katastrální území:

Napajedla, 701572

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

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Nová stavba – účelem stavby je výstavba skladovací haly včetně zázemí firmy – administrativní budovy.
Stavba se nachází v severní části katastru města Napajedla v zóně vymezené pro výrobu a průmysl. Lokalita
je v současné době volná bez zástavby.
V sousedství záměru se nachází stávající areál Truck Servisu Samohýl MB. Severozápadně od řešeného
areálu prochází silnice I/55. Kumulace vlivů se stávajícími provozovnami v území je vyhodnocena v textu
oznámení ve vztahu k současnému stavu. Nejvýznamnější očekávaná kumulace se současnými provozy se
týká dopravy a s ní souvisejícími vlivy.
Záměr nevyvolává potřebu realizace jiných staveb kromě inženýrských sítí a nevede k významné kumulaci
vlivů v dotčeném území.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Výstavbou nových objektů investor řeší centralizaci dosud roztříštěných provozů. Areál je umístěn
v průmyslové zóně na okraji města Napajedla vedle návaznosti na stávající areál Autocentra Otrokovice.
Poloha areálu byla zvolena s ohledem na snadnou dopravní dostupnost a existenci potřebných inženýrských
sítí na pozemku event. v blízkosti areálu.
Lokalita v k.ú. Napajedla vyhovuje požadavkům společnosti co do umístění v regionu s napojením na silnici
I/55 a další komunikační tahy zajišťujících spojení na region a do celé ČR.
Navržený areál bude sloužit jako centrální sklad společnosti. Další provozovny jsou v Brně, Ostravě, Zlíně,
Karlových Varech a Praze (2x).
Záměr je situován na plochu pro průmysl a výrobu v sousedství dalších obdobných provozů, jejíž funkční
využití situování obdobného areálu umožňuje. Situování záměru není navrženo ve více variantách.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Základní výkresová dokumentace, ze které je zřejmý rozsah stavby a její základní dimenze, je doložena v
příloze tohoto oznámení.
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Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení
Architektonická koncepce vychází z požadovaného dispozičního, provozního, funkčního a objemového řešení
stavby, tak aby byla zajištěna její funkce a stavba byla přizpůsobena svému okolí.
Objekt tvoří jeden monoblok se vzájemně navazující jednopodlažní (přízemní) halou, dvoupodlažním
přístavkem administrativní budovy a vestavbou, a je dispozičně i funkčně propojen.
Součástí haly je zastřešená nákladní rampa. Navrhovaný komplex plně využívá prostorové možnosti daného
pozemku. Výškově objekt vychází z potřeb technologie provozu a vztahu ke stávající úrovni obslužné
komunikace. Plně respektuje výškové poměry staveniště.
Fasáda haly i administrativní budovy je navržena ze sendvičových montovaných kompletizovaných panelů
Kingspan. Navenek bude administrativní a výrobní část odlišena barevně, rastrováním respektive dezénem
povrchu panelů.
U administrativní budovy je objem provozního schodiště vytažen před hlavní hmotu objektu. Obvodové stěny
jsou navrženy v ocelové konstrukci s pevným prosklením, pouze v horní části otevíravé. Schodišťová ramena
železobetonová s konzolovitě řešenou mezipodestou.
Jednotlivé skladové a výrobní prostory jsou provozně propojeny s manipulačními prostorami (příjem, výdej)
a administrativně správním přístavkem (kanceláře, šatna, soc.zařízení). Vykládka a manipulace zboží bude
probíhat v odděleném expedičním prostoru.

Zásady technického řešení
SO 001 – Provozně manipulační hala
Navrhovaný objekt sestává z vlastní haly a dvoupodlažní vestavby.
Objekt skladovací haly je půdorysného rozměru 104,55 x 81,50 m. Hala je členěna na 2 dilatační celky. Hala
je zastřešená sedlovými vazníky. Světlá výška pod vazník 9,50 m. Dvoupodlažní vestavba je půdorysného
rozměru 104,55 x 10,35 m.
Hlavní nosná konstrukce objektu je navržena jako železobetonový skelet, který sestává ze sloupů a vazníků,
případně ztužidel. Nosnou konstrukci střechy tvoří betonové vaznice, na které je uložen střešní plášť.
Vložený strop vestavby je tvořen průvlaky, uloženými na konzoly sloupů a stropními deskami.
Po obvodu jsou na základové patky uloženy montované železobetonové nosníky.
S ohledem na požadavky únosnosti podlahové konstrukce, přenášející zatížení od regálů, navrhuje se v celé
ploše stabilizace zeminy v tl. cca 450mm a hutnění pláně na 80 MPa. Na takto upravenou pláň se provede
podkladní beton, izolace proti zvýšené zemní vlhkosti a radonu, drátkobetonová deska opatřená vsypem.
Obvodový plášť je navržen ze sendvičových panelů kovoplastických např. KINGSPAN. Plášť bude ukončen
400mm nad upraveným terénem, vnitřní parapet v= 500mm bude proveden z tvárnic POROTHERM tl.
400mm.
Otvory v obvodovém plášti, tj. vrata, dveře a okna budou lemovány pomocnou ocelovou konstrukcí. Okna se
navrhují plastová s izolačním dvojsklem (U ≤ 1,7m2KW).
Dveře kovové zateplené, vrata sekční výsuvná částečně prosklená. Část vrat v místě zásobovacích ramp
opatřena těsnicími límci.
SO 002 – Administrativní budova
V administrativní budově budou zejména kanceláře a vzorkovna, jednací místnosti, sociální zázemí, šatna a
jídelna.
Administrativní dvoupodlažní budova je navržena o půdorysném rozměru 15,70 x 104,30 m. Konstruktivní
výška podlaží 4,30 + 3,15m (pod vazník).
Hlavní nosná konstrukce objektu je navržena jako železobetonový skelet, který sestává ze sloupů, příčlí a
ztužidel, doplněných stropními panely.
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Průběžné sloupy nosné konstrukce s konzolami jsou osazeny do kalichů železobetonových monolitických
patek, které jsou podporovány vrtanými širokoprofilovými pilotami.
Po obvodu jsou na základové patky uloženy montované železobetonové nosníky.
Pod podlahou 1.NP bude proveden hutněný štěrkopískový podsyp, na který se provede podkladní betonová
mazanina.
Obvodový plášť je navržen ze sendvičových panelů kovoplastických např. KINGSPAN. Plášť bude ukončen
400mm nad upraveným terénem, vnitřní parapet v= 500mm bude proveden z tvárnic POROTHERM tl.
400mm. Pomocná ocelová konstrukce obvodového pláště bude z vnitřní strany opatřena sádrokartonovými
deskami.
Střecha je navržena jako jednoplášťová nevětraná zateplená s foliovou krytinou.
Dveře budou prosklené izolačními dvojskly, zateplené.
SO 003 – Vrátnice
Vrátnice bude zajišťovat kontrolu pohybu nákladních vozidel a zaměstnanců.
Je navržen jednopodlažní zděný objekt půdorysných rozměrů 6,0 x 3,0 m.
Dispozičně je objekt členěn na vlastní vrátnici, hygienické zařízení a zázemí zaměstnanců.
SO 004 – Vlajkové stožáry
Podél příjezdové komunikace do provozně administrativního areálu budou osazeny dva kusy vlajkových
stožárů ze skelného laminátu v délce 6,00 m. Laminátové vlajkové stožáry typu STANDART, barvy bílé.
Stožár je s klasickým vnějším vedením lana.
SO 005 – Příprava území
V rámci objektu bude provedeno sejmutí ornice z plochy 43 200 m2
−

ve vrstvě 0,25 m – 10 800 m3 - ornice horizont

−

ve vrstvě 0,15 m – 6 480 m3 - podorniční

Ornice potřebná pro terénní úpravy (podorniční část) v množství 1 784 m3 bude uložena na pozemku
investora, přebytečná část a celé množství ornice bude odvezena na skládku.
Dále budou provedeny zemní práce – výkopy a násypy. Terén pod halou bude upraven na kótu 214,40. Pro
použití násypů se doveze zemina, jejichž vhodnost bude prokázána zkouškou.
SO 006 – Komunikace, zpevněné plochy, parkoviště a chodníky
Dopravně bude areál napojen větví A na silnici III/4974 – spojovací mezi silnicí I/55 a silnicí III/4973.
Výhledově bude silnice III/4974 napojena na obchvat Otrokovic – silnici R55.
Odvodnění povrchových vod z komunikací je řešeno do uličních vpustí. Plochy navazující na větev A budou
odvodněny do štěrbinových rour.
Pláň komunikací a zpevněných ploch bude odvodněna do systému trativodů z trub PVC DN 100 mm
poloděrovaných.
Pro parkování zaměstnanců a hostů bude sloužit parkoviště s celkovou kapacitou 91 stání navazující na větev
A v jihozápadní části areálu. U vstupu bude 6 parkovacích stání pro parkování zdravotně postižených osob.
Odvodnění povrchových vod z parkovišť je řešeno do uličních vpustí, které budou napojeny na kanalizaci
přes ORL.
Chodník je navržen podél parkoviště na straně objektu šířky 2,00 m.
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SO 007 – Příjezdová komunikace
Dopravně bude areál napojen novým sjezdem na silnici III/4974 (spojovací mezi silnicí I/55 a silnicí
III/4973). Výhledově bude silnice III/4974 napojena na obchvat Otrokovic – silnici R55.
Sjezd je navržen v délce 11,70 m a šířce 7,00 m. Na sjezd navazuje větev A.
Podélný sklon sjezdu je 4% - klesání do areálu. Odvodnění povrchových vod ze sjezdu je řešeno do uličních
vpustí.
SO 008 – Kanalizace dešťová + ORL
Objekt řeší kanalizaci odvádějící dešťové vody ze střech, zpevněných ploch a parkovišť. Součástí objektu je i
OLK pro předčištění vod z parkoviště. V rámci objektu je řešena i trasa jednotné kanalizace odvádějící
předčištěné splaškové vody z ČOV a dešťové vody z retenční nádrže SO 009 s napojením do stávající
jednotné kanalizace v prostoru před areálem STT a.s.
Dešťové vody ze střech a části zpevněných ploch budou odváděny kanalizací do retenční nádrže SO 009,
odkud budou čerpány k zasakování – SO 022 společně s dešťovými vodami ze zbývajících zpevněných ploch,
které nejsou odváděny kanalizací,ale k zasakování budou odváděny přímo z ploch.
Trasy kanalizace jsou navrženy z trub PP Pragma SN 8 v dimenzi DN 300 a DN 400. Přípojky z objektu jsou
navrženy v dimenzi DN 200 a DN 150. Přípojky od uličních vpustí, jsou součástí objektu komunikací.
V lomech a místech napojení jsou navrženy vstupní typové šachty prefa DN 1000 s kanalizačním poklopem
DN 600.
Tlaková část kanalizace, která se napojí na výtlak čerpadel z retenční nádrže a je zaústěna do navržené
jednotné kanalizace je navržena z trub PE 160.
Odlučovač lehkých kapalin OLK
Je navržen odlučovač lehkých kapalin od firmy ASIO Brno. Jedná se o typ AS TOP 30 SOR/EO/PB/, max.
průtok Qmax = 30 l/sec, max. koncentrace NEL na odtoku garantovaná dodavatelem 0,2 – 05 mg NEL/l .
Jedná se o typové zařízení sestávající z kruhové nádrže obsahujících sedimentační jímku, vlastní koalescenční
odlučovač a třetí stupeň čištění na vestavěném sorpčním filtru.
SO 009 – Retenční nádrž
Slouží pro akumulaci dešťových vod ze střech a části zpevněných ploch odváděných kanalizací. Retenční
nádrž je vybavena ponornými čerpadly, pomocí kterých bude prováděno řízené přečerpávání vod
k zasakování pomocí zasakovacích komor SO 022. Akumulace v nádrži bude 300 m3, což odpovídá více jak
dvojnásobné srážce s intenzitou Q15. Nádrž je navržena jako zemní železobetonová zastropená jímka
půdorysného rozměru 25 x 6 m hloubky cca 3,5 m. Přístup do jímky bude žebříky přes vstupní komínky
s poklopy.
Nádrž je částečně situována do nezpevněné zatravněné plochy, zbývající část bude v pojížděné zpevněné
ploše. Nádrž bude ve dně opatřena příčkami pro zachycení sedimentů a nornou stěnou pro zachycení
plovoucích látek. Součástí nádrže je čerpací jímka osazená 1 + 1 ponornými kalovými čerpadly v provedení
se spouštěcím zařízením.
SO 010 – Kanalizace splašková a ČOV
Objekt řeší kanalizaci odvádějící splaškové vody z objektu haly a vrátnice, včetně vod z provozu jídelny. Vody
budou odváděny do ČOV, která je součástí kanalizace. Vyčištěné vody z ČOV budou napojeny do jednotné
kanalizace, která je součástí SO 008 - Kanalizace dešťová. Odsud jsou vody napojeny do stávající jednotné
kanalizace v prostoru před areálem STT a.s.
Biologická ČOV
Pro čištění splaškových vod ze závodu je navržena biologická aktivační čistírna typ AS – VARIOcomp
80N/PUMP s těmito základními parametry :
počet EO

71-90

Q24

12 - 16 m3/den
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BSK5

4,8 kg/den

příkon el.

1,6 kW

celková délka L

5m

celková šířka B

2,16 m

hloubka H

3,16 m

ČOV se skládá z uzavřené obetonované podzemní plastové nádrže, ve které je osazeno kompletní
technologické zařízení. Součástí ČOV je předřazená kruhová čerpací jímka vybavená ponornými čerpadly a
mechanickým předčištěním. Součástí zařízení je elektrorozvaděč vybavený časovým spínáním pro dmychadlo
a čerpadlo na odtah přebytečného kalu a plovoucích nečistot. ČOV díky uzavřené konstrukci a dokonalému
systému odvětrání nevytváří nároky na hygienické pásma od okolní zástavby.
Přístup k ČOV bude vstupními dómy osazenými plynotěsnými poklopy cca 150 mm nad okolní terén, aby se
zabránilo zaplavování ČOV povrchovou vodou. Vzhledem k úrovni hladiny podzemní vody, která bude
pravděpodobně zastižena, bude obetonování a celá ČOV dimenzována na vztlak pozemní vody. Vzhledem
k těmto základovým podmínkám se uvažuje osazení a betonáž ČOV v uzavřené štětové jímce z ocelových
štětovnic za současného snižování hladiny PV pomocí čerpadla osazeného v čerpací šachtě z prefa skruží pod
základovou spárou výkopu.
SO 011 – Přeložka vodovodu
Jedná se o přeložku přípojky vody pro stávající areál STT a.s. situovaný SZ od stavby. Přeložka je navržena
ze stejného materiálu jako původní potrubí – z trubek litinových z tvárné litiny DN 100. Začíná napojením na
stávající potrubí v nezpevněné ploše JV od stavby a končí napojením na stávající potrubí SZ od stavby.
SO 012.1 – Přípojka vody
Přípojka vody je navržena z trubek PE 160 a PE 63 a zajišťuje veškerou potřebu vody pro areál stavby.
Napojí se výsekem a odbočnou tvarovkou ze stávajícího veřejného vodovodu LT DN 200 (provozovatel
Zlínská vodárenská a.s Zlín ). Za napojením je navržena monolitická betonová vodoměrná šachta.
Pro vnější požární zajištění jsou navrženy dva nadzemní hydranty DN 80. Za těmito hydranty bude profil
přípojky redukován z PE 160 na PE 63.
SO 012.2 – Přípojka vody- signální kabel
Pro zajištění průběžného sledování odběru vody pro areál Gienger bude v místě napojení přípojky vody
osazen impulsní vodoměr. Od tohoto vodoměru bude v trase přípojky vody položen zemní telefonní kabel
typu TCEPKPFLE 5 XN 0,8, který bude ukončen ve svorkovací skříni se zářezovými svorkovnicemi na fasádě
projektovaného objektu.
Z této svorkovací skříně bude v rámci profese měření a regulace provedeno propojení impulsů do systému
měření a regulace projektovaného objektu.
SO 013 – Přeložka vn
Ve stávajícím stavu je připravovanou lokalitou vedeno volné vedení VN 22 kV - linka napájející stávající
trafostanici T6 (STS). Toto vedení bude v rámci připravované akce částečně přeloženo mimo hranici
staveniště. Vlastní přeložka bude provedena opět volným vedením v provedení s izolovanými vodiči, vedení
bude uloženo na betonových sloupech v trase uvedené na výkrese koordinační situace. V koncových bodech
bude provázáno na vedení stávající. Stávající resp. koncové body vedení budou vybaveny novým vybavením.
SO 014 – Přípojka VN
Přípojka VN bude řešena nově realizovanou smyčkou napájecího v zemi uloženého kabelu VN. Smyčka bude
technicky připravena při realizaci objektu SO 013 – Přeložka VN.
SO 015 – Přípojka nn
Kabelová přípojka NN představuje propojení NN-strany trafostanice a vstupní rozvodny NN haly. Bude
provedena v zemi uloženými kabely s Al-jádrem.
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SO 016 – Trafostanice
Pro napojení elektro-energetických potřeb areálu bude vybudována nová uživatelská kiosková trafostanice.
Bude v řešena jako volně stojící pochůzná trafostanice s výkonem 1 x 630 kVA. Trafostanice bude
provozována jako uživatelská.
SO 017 – Přípojka Telefonica
Pro napojení objektu na telekomunikační síť společnosti Telefonica bude provedena přípojka kabelem typu
TCEPKPFLE uloženým v zemi.
SO 018.1 – Plynovodní přípojka a měrný objekt
Objekt řeší STL plynovodní přípojku k hlavnímu uzávěru plynu oplocení pozemku investora stavby, včetně
měrného objektu s fakturačním plynoměrem pro navrhovaný areál.
Stávající STL plynovod LPE 225 s provozním tlakem 0,1 MPa se nachází v panelové ploše na výstupu ze
stávající VTL regulační stanice Jihomoravské plynárenské a.s., situované vedle bývalého areálu STS
Otrokovice.
STL přípojka bude napojena na projektovaný STL plynovod LPE 225 navrtávkou LPE 225/63 za provozu
STL plynovodu. Navrhuje se v profilu LPE 63 a celkové délce 4 m.
Max. požadovaný odběr činí 181,8 Nm3 x hod-1, z toho výhled zvýšení odběru ve výši 35,2 Nm3 x hod-1.
Roční odběr bude činit 190 tis m3 .
SO 018.2 – Plynovodní přípojka a měrný objekt - signální kabel
Pro zajištění průběžného sledování odběru plynu pro areál Gienger bude v místě napojení přípojky osazen
impulsní plynoměr. Od tohoto plynoměru bude v trase přípojky plynu položen zemní telefonní kabel typu
TCEPKPFLE 5 XN 0,8, který bude ukončen ve svorkovací skříni se zářezovými svorkovnicemi na fasádě
projektovaného objektu. Souběžně bude položen rovněž silový kabel CYKY 3Cx2,5 pro napájení impulsního
plynoměru.
SO 019 – Venkovní osvětlení
Venkovní osvětlení - bude provedeno pomocí výbojkových svítidel osazených na vrcholu ocelového
osvětlovacího stožáru. Rozvod bude proveden v zemi uloženým kabelem. Systém bude provozován v režii
stavebníka. Část venkovních svítidle bude osazena na fasádě objektu.
SO 020 – Terénní a sadové úpravy
Terénní úpravy budou provedeny na volných plochách kolem komunikací a ploch. Zahrnují úpravu pláně,
svahování, ohumusování vrstvou ornice a založením trávníku parkového. Úpravy budou provedeny na ploše
cca 8.920 m2. Pro terénní úpravy bude použita podorniční vrstva sejmutá v rámci objektu SO 005 Příprava
území.
Bilance ploch
8.920 m2

TÚ
ZPEVNĚNÉ PLOCHY

4.630 m2

KOMUNIKACE
PARKOVIŠT

15.470 m2

DL. ZÁM.

1.800 m2

PARKOVIŠTĚ V RÁMCI ZP. PLOCH

213 m2

CHODNÍKY

310 m2

OBJEKT

12.830 m2

SEJMUTÍ ORNICE

43.200 m2

Po dokončení hrubých terénních úprav se provede ohumusování určených ploch v tl. 200 mm. Plochy se
zatravní a osadí nízkorostoucími dřevinami. Prostor mezi parkovacími plochami a silnicí III/4974 se osadí
vysokokmeny se štíhlou korunou.
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SO 021 – Oplocení
Areál bude oddělen od ploch pro parkování zaměstnanců a návštěvníků a sousedních pozemků.
SO 022 – Zasakování
Zasakování je navrženo pomocí zasakovacích komor AS – Krecht situovaných liniově podél oplocení
v severozápadní části pozemku. Zasakovací komory budou uloženy v rýze se šikmými stěnami a opatřeny
obsypem drceným kamenivem s geotextilií. Pro zvýšení účinnosti zasakování bude po cca dvaceti metrech na
trase komor proveden svislý zasakovací vrt z plastové děrované trubky. V místě vrtu se provede revisní
šachta z prefa skruží do které budou pomocí žlábku přiváděny gravitačně dešťové vody ze zpevněných ploch
a komunikací. Šachta bude sloužit i pro čištění a revizi komor. V místě vrtu se provede revisní šachta z prefa
skruží do které budou pomocí žlábku přiváděny gravitačně dešťové vody ze zpevněných ploch a komunikací.
Šachta bude sloužit i pro čištění a revizi komor. Dešťové vody ze střech a části komunikace v jihovýchodní
části pozemku budou odváděny navrženou dešťovou kanalizací SO 008 s odtokem do retenční nádrže SO
009. Odtud budou dle potřeby a stavu plnění zasakovacích komor vody přečerpávány k zasakování
výtlačným potrubím zaústěným do jedné ze šachet.
SO 023 – STL plynovodní rozvod v areálu
Objekt řeší STL plynovodní zemní rozvod v navrhované areálu investora z trub LPE 63 v celkové délce 434 m
a LPE 40 v délce 34 m. Tento rozvod bude veden v souběhu s vodovodní přípojkou, přípojkou NN
sdělovacím kabelem od plynoměru nejprve areálem bývalé STS a dále pak v areálu investora. STL zemní
rozvod bude napojen z projektovaného měrného objektu s fakturačním plynoměrem.
Situace stavby a jejího okolí je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.3.).
Obr.: Situace stavby (1:10 000)
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Inženýrské sítě
Přístup na pozemek bude zajištěn odbočením ze silnice č. III/4974.
Odbočení bude vybudováno v místě trvalého napojení areálu.
Bude nutné vybudovat přeložku vzdušného vedení vn, která v současné podobě zasahuje do navrhované
zástavby. Trasa navrhované přeložky je zřejmá z doložené situace.
Za účelem uvolnění staveniště je nutno řešit přeložku stávající přípojky vody pro STT a.a. Jedná se o
přeložku vodovodu z trubek LT DN 100, která je předmětem řešení SO 011.
Připojení na zdroj el. energie
Elektro – základní napájení

Stávající stav - ve stávajícím stavu je připravovanou lokalitou vedeno volné vedení VN 22 kV. Tato linka
v prostoru před areálem STS přechází do kabelu a napájí takto mj. také stávající trafostanici T6-STS. Dále
linka pokračuje jako distribuční kabelový rozvod VN 22kV. Volná část zmíněného vedení VN bude v rámci
této akce částečně přeložena mimo hranici staveniště – viz SO 012 a koordinační situace. Uvedená kabelová
část stávajícího rozvodu VN bude ponechána.
Projektované řešení - nově navrhovaný areál fy Gienger bude napájen el. energií z nově zřízené kioskové
uživatelské trafostanice 22/0,4 kV, která bude zapojena nově zřízenou smyčkou kabelu VN, vloženou do výše
zmíněného kabelového rozvodu VN vedeného do trafostanice STS. Trafostanice je řešena v rámci SO 014.
Z trafostanice bude vedena uživatelská přípojka NN (SO 015), která bude ukončena v hlavní rozvodně NN
objektu.
Elektro – záložní napájení
Po zajištění základních funkcí chodu areálu budou instalovány v zásadě tři systémy zálohovaného napájení:

a/ UPS - pro zajištění chodu řídící výpočetní techniky – serveru – budou osazeny bateriové zdroje
nepřetržitého napájení – UPS – v příslušných kapacitních parametrech. Budou osazeny v samostatné
místnosti v návaznosti NN.
b/ DA - pro napájení obvodů požárního vybavení haly a nouzového a únikového osvětlení bude realizován
motorgenerátor s příslušným výkonem. Kromě uvedených obvodů budou tímto obvodem napájeny také
systémy UPS. Dieselagregát bude v provedení s automatickým startem a příslušnou regulací a
vzduchotechnikou. Bude osazen v samostatné místnosti v provázanosti na rozvodnu NN.
c/ NO - objekt bude vybaven systémem nouzového evakuačního osvětlení pomocí svítidel s vlastním
bateriovým zdrojem.
Přeložka stávajícího volného vedení VN 22kV
Ve stávajícím stavu je připravovanou lokalitou vedeno volné vedení VN 22 kV - linka napájející stávající
trafostanici T6 (STS). Toto vedení bude v rámci připravované akce částečně přeloženo mimo hranici
staveniště – viz SO 012. Vlastní přeložka bude provedena opět volným vedením v provedení s izolovanými
vodiči, vedení bude uloženo na betonových sloupech v trase uvedené na výkrese koordinační situace.
Přípojka NN
Kabelová přípojka NN představuje propojení NN-strany trafostanice a vstupní rozvodny NN výrobní haly.
Připojení na vodovod
Přípojka vodovodu se napojí ze stávajícího veřejného vodovodu LT DN 200 (provozovatel Zlínská
vodárenská a.s Zlín ). Za napojením je navržena monolitická betonová vodoměrná šachta.
Připojení na kanalizaci
Splaškové vody z objektu haly a vrátnice včetně vod z provozu jídelny budou odváděny do ČOV, která je
součástí kanalizace. Vyčištěné vody z ČOV budou napojeny do jednotné kanalizace, která je součástí
kanalizace dešťové. Odsud jsou vody napojeny do stávající jednotné kanalizace v prostoru před areálem STT
a.s.
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Připojení na plyn
Stávající STL plynovod LPE 225 s provozním tlakem 0,1 MPa se nachází v panelové ploše na výstupu ze
stávající VTL regulační stanice Jihomoravské plynárenské a.s., situované vedle bývalého areálu STS
Otrokovice, směrem na Napajedla.
Na stávajícím STL plynovodu se navrhuje vysazení odbočky LPE 225/110 s trasovým uzávěrem LPE 110
v zemním provedení. STL plynovod bude veden podél oplocení areálu bývalého STS Otrokovice, v souběhu
se stávajícím VN zemním kabelem, v profilu LPE 110 a celkové délce 146 m. Bude ukončen 2 m za
napojením SO STL plynovodní přípojky.
Připojení slaboproudých rozvodů
Objekt bude napojen na telekomunikační síť zemním kabelovým přívodem ze stávajícího účastnického
rozvaděče společnosti Telefonica.
Trasa přípojky bude koordinována s ostatními stávajícími i projektovanými podzemními inženýrskými sítěmi.

Základní údaje o provozu, výrobním programu a technologii
Popis navrhovaného provozu, výrobní program
Jedná se o areál, resp. objekt nevýrobního charakteru, jehož hlavní funkcí je distribuce a velkoobchodní
prodej materiálu TZB.
Sortiment tvoří materiál pro rozvody zdravotechniky, topení a vzduchotechniky ve stavebních objektech,
materiál pro přípojky inženýrských sítí apod.
Základní forma prodeje je velkoobchodní prodej s distribucí zboží automobily provozovatele s doplňkovým
pultovým prodejem vybraného zboží pro maloodběratele – vybavení koupelen apod.
Kapacita provozu, výroby
Předpokládané množství skladovaného materiálu pro rozvody zdravotechniky, topení a vzduchotechniky ve
stavebních objektech (v hale)
12.024 tun
Množství skladovaného materiálu pro přípojky inženýrských sítí např. typu GEBERIT(venkovní skládka)
30 až 40 tun
Množství ocelových trubek skladovaných v hale

cca 100 tun

Popis technologie skladování
Sklad bude umístěn v betonové hale o užitkové ploše cca 104 x 83 m, se světlou výškou po vazník 9,5 m.
Prostor příjmu bude umístěn pod přístřeškem o velikosti cca 63,57 x 22,16 m.
Příjem bude umožňovat vykládku zboží ze dvou nákladních automobilů. Snížen bude o 1,2 m.
Expedice bude navazovat na skladový prostor haly.
Pro expedici bude umístěno na obvodovém plášti 22 ks sekčních vrat o rozměru 2500 x 2500 mm. Celý
prostor před expedicí bude snížen o 1,2 m a bude umožňovat vyskladňování přímo na korby nákladních
automobilů.
Pro příjem hutního materiálu – ocelových trubek budou na fasádě umístěny sekční vrata o velikosti 4 x 4,5 m
(3ks). Vrata budou ovládána průmyslovým elektropohonem s možností nouzového otevření.
Dispoziční uspořádání regálů
SKLAD – m.č. 131.08 (modul 4 až 10)
Půdorysná velikost skladu cca 90 x 41 m.
Vlastní regálová zóna bude umístěna ve skladovací hale podélně. Bude vybavena ocelovými příhradovými
regály kotvenými do železobetonové podlahy haly a obsluhována vysokozdvižnými elektrovozíky.
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Ve skladě bude umístěno 7 ks dvouřadových ocelových regálů délky cca 80,0 m, šířky 2,5 m a výšky 8,0 m.
Dále budou v hale umístěny 1 ks jednořadého ocelového regálu délky cca 80,0 m, šířky 1,2 m a výšky 8,0
m.
V těchto regálech budou skladovány dřevěné europalety velikosti 1200 x 800 mm. Předpokládané množství
skladovaných palet 7.000 ks.
Zakládání dřevěných europalet do regálů bude prováděno vysokozdvižným elektrovozíkem o nosnosti 1,0 t a
výšce zdvihu do 10,0 m.
SKLAD – m.č. 131.20 (modul 10 až 17)
Půdorysná velikost skladu cca 90 x 41 m.
Vlastní regálová zóna bude umístěna ve skladovací hale podélně. Bude vybavena ocelovými příhradovými
regály kotvenými do železobetonové podlahy haly a obsluhována vysokozdvižnými elektrovozíky.
Ve skladě budou umístěny 4 ks dvouřadových ocelových regálů délky cca 80,0 m, šířky 2,5 m a výšky 8,0 m.
Dále budou v hale umístěny 2 ks jednořadých ocelových regálů délky cca 80,0 m, šířky 2,5 m a výšky 8,0 m.
V těchto regálech budou skladovány dřevěné europalety velikosti 1.200x800 mm. Předpokládané množství
skladovaných palet 5.000 ks.
Část skladu bude vybavena ocelovými regály pro skladování menších druhů zboží. Jedná se o dvouřadové
ocelové regály délky 11,0 m, šířky 1,0 m a výšky 5,0 m.
Počet dvouřadových ocelových regálů výše uvedených velikostí se předpokládá 28 ks.
Sklad hutního materiálu – m.č. 1.06
Sklad bude umístěn v krajní části haly v modulovém poli 1 až 4.
V krajní části haly na ploše cca 80x21 m se uvažuje se skladováním hutního materiálu – ocelových trubek.
Ocelové trubky budou dováženy nákladními automobily k hale. Z nákl. automobilů budou svazky trubek
odebírány vysokozdvižným vozíkem a odváženy do haly.
V tomto posledním poli bude umístěn elektrický mostový jeřáb o nosnosti 5,0 tun. El. mostovým jeřábem
budou svazky trubek zakládány do dvouřadových ocelových regálů, některé svazky budou ukládány na
dřevěné prokladky na podlahu. Předpokládané množství skladovaných ocelových trubek 100 až 150 tun.

Vnitřní a vnější dopravní systém
Příjem zboží
Zásobování skladu se předpokládá nákladními automobily délky max. 16 až 18 m. Počet expedičních míst 2.
Expedice
Expedice ze skladu bude prováděna vysokozdvižnými elektrovozíky do menších nákl. automobilů. Průměrná
délka nákl. automobilů 5 až 10 m. Počet expedičních míst 22. Vyrovnávací můstky budou 4.
Elektrické akuvozíky
Pro zakládání europalet do jednořadých a dvouřadových ocelových regálů bude k dispozici 7 ks
vysokozdvižných elektrovozíků, o nosnosti 2,5 tuny a výšce zdvihu cca 5,0 m.
Běžnou manipulaci budou provádět elektricky ručně vedené nízkozdvižné vozíky se sklopnou stupačkou – 8
ks, o nosnosti 1500 kg a 2000 kg.
Hutní materiál
Manipulace s ocelovými trubkami bude prováděna elektrickým mostovým jeřábem o nosnosti 5,0 t. Jeřáb
bude vybaven mikrozdvihem. Výška zdvihu jeřábu cca 5,0 m.
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B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení:

v průběhu roku 2007

Předpokládaný termín dokončení:

v průběhu roku 2008

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

Zlínský

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

Obec:

Napajedla

Město Napajedla
Masarykovo náměstí 89
763 61 Napajedla

správní obvod obce s rozšířenou působností:

Otrokovice
Městský úřad Otrokovice
nám. 3. května 1340
765 02 Otrokovice

správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem:

Napajedla

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

B.II.

ÚDAJE O VSTUPECH
(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)

B.II.1. Půda
Předmětem zájmu je území o celkové výměře 52.892 m2.
Trvalý zábor ZPF pro vlastní areál je uvažován v celkovém rozsahu 52.845 m2; pro první etapu 43.200 m2.
Dočasný zábor ZPF není uvažován.
Areál záměru je situován na následujících pozemcích: p.č. 1289, 1290/1, 1290/2, 1291/2, 1294/1, 1296/2,
1296/3, 1297/1, 1298/2, 1299/1, 1299/4, 1300/2, 1303/164, 1030/165, 1302/2, 1303/1, 1303/166, 1304/2,
1305/1, 1306/1, 6435, 1308/2, 1309/1, 1303/184.
Všechny dotčené pozemky jsou součástí zemědělského půdního fondu. Žádná z dotčených parcel není
součástí pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL).
Pozemku na zájmovém území budou v průběhu přípravy stavby podle geometrického plánu zceleny a tím
dojde k jejich přečíslování.

Ochranná pásma
V zájmovém území záměru se vyskytují následující ochranná pásma:
Ochranná pásma inženýrských sítí – elektro, plyn, voda, kanalizace
Ochranné pásmo silniční komunikace
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Obr.: Zákres areálu do katastrální mapy (bez měřítka)

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

Pitná voda
Ve fázi výstavby bude potřeba pitné vody pravděpodobně řešena napojením na veřejný rozvod a dovozem
balené vody.
Záměr je určen jako skladový areál. Předpokládaný počet zaměstnanců činí 114 osob v dělnických profesích
a 76 osob v administrativě, ve dvou směnách, 280 dní v roce.
Dle projektové dokumentace činí potřeba pitné vody pro sociální zázemí provozu a pro závodní jídelnu
celkem:
POTŘEBA PITNÉ VODY
denní potřeba
[m3/den]
15,74

maximální hodinová potřeba
[m3/hod.]
4,13

měsíční potřeba

roční potřeba

[m3/měsíc]

[m3/rok]

367

4407

Zdrojem pitné vody bude přípojka na veřejný rozvod pitné vody.

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

výroba betonové případně maltové směsi

−

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

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

B.II.3. Surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Potřeba elektrické energie bude pokryta odběrem z veřejné distribuční sítě.
Navrhovaný areál fy Gienger bude napájen el. energií z nově zřízené kioskové uživatelské trafostanice 22/0,4
kV, která bude zapojena nově zřízenou smyčkou kabelu VN, vloženou do výše zmíněného kabelového
rozvodu VN vedeného do trafostanice STS.
Předpokládaný instalovaný příkon je do cca 500 kW.

Zemní plyn
Zemní plyn bude v areálu použit pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody.
Napojení na STL plynovod bude provedeno na výstupu ze stávající VTL regulační stanice Jihomoravské
plynárenské a.s., situované vedle bývalého areálu STS Otrokovice, směrem na Napajedla. STL plynovod
bude veden podél oplocení areálu bývalého STS Otrokovice, v souběhu se stávajícím VN zemním kabelem,
v profilu LPE 110 a celkové délce 146 m.
Celkové množství plynu je odhadováno ve výši 181,8 m3/hod s roční spotřebou 190 000 m3/rok.

Tepelná energie
Nároky na tepelnou energii pro vytápění objektů jsou následující:
Skladová hala

505 kW

Administrativní budova

607 kW (vytápění, větrání, TUV)

Vrátnice

5 kW

Vstupní suroviny
Provoz areálu nevyžaduje žádné zvláštní vstupní suroviny, nebude zde realizována výroba. Hlavní náplní
areálu je sklad a velkoobchodní prodej materiálů pro rozvody zdravotechniky, topení a vzduchotechniky.
Materiály pro běžnou údržbu a provoz budou v běžném množství bez významných přepravních či jiných
nároků. Potřeba strategických zdrojů přírodních surovin není uvažována.
Množství obratu zboží v areálu je zohledněno v rámci odhadu dopravních nároků.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Období provozu
Záměr představuje výstavbu skladovací haly včetně zázemí firmy - administrativní budovy. Záměr se nachází
ve volném prostoru mezi městy Napajedla a Otrokovice při silnici III/4974. Území záměru je ze
severovýchodu vymezeno silnicí III/4974, ze severozápadu stávajícími výrobními a provozními objekty
(autocentrum) a z jihu koridorem připravované silnice R55.
Dopravní obsluha záměru bude prováděna silniční dopravou. Areál bude dopravně napojen na silnici III/4974
úrovňovou křižovatkou.
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Dovoz zboží a materiálu bude prováděn těžkými resp. středními nákladními automobily, rozvoz potom
středními a lehkými (dodávkovými) automobily. V areálu jsou 2 pozice pro příjem materiálu (vykládání
vozidel) a 19 pozic pro expedici (nakládání vozidel).
Pro dopravu zaměstnanců je uvažováno s osobními automobily, hromadnou dopravou, případně ostatními
druhy dopravy (pěší, cyklistická). V areálu je navrženo parkoviště o celkové kapacitě 91 parkovacích míst, z
toho 6 pro osoby s omezenou schopností pohybu.
Je uvažováno s těmito maximálními obraty (za 24 hod):
osobní doprava:
těžká nákladní (kamionová) doprava:
střední a lehká (dodávková) nákladní doprava:

do 200 vozidel/den (= 200 příjezdů + 200 odjezdů)
do 8 vozidel/den (= 8 příjezdů + 8 odjezdů)
do 120 vozidel/den (= 120 příjezdů + 120 odjezdů)

Dopravní provoz bude probíhat výhradně v denní době.
Doprava bude směrována na silnici III/4974, kam je orientován hlavní vjezd do areálu, a dále na silnici I/55.
Po dokončení výstavby rychlostní silnice R55 bude doprava směrována na tuto silnici.

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

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

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

Bodové zdroje znečišťování ovzduší
Vytápění areálu a ohřev teplé užitkové vody bude zajištěn plynovými zdroji (kotli a klimatizačními jednotkami
s vlastními ohřevy). Celková roční spotřeba plynu se předpokládá 190 000 m3.
Podle uvažovaného tepelného výkonu budou v areálu instalovány malý a střední zdroj znečišťování ovzduší.
Emitované množství škodlivin1 z vytápění zemním plynem je uvedeno v následující tabulce:
tuhé látky

SO2

NOx

CO

org. látky

kg/rok

kg/rok

kg/rok

kg/rok

kg/rok

3,8

1,8

364,8

60,8

24,3

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

1

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

SO2

NOx

CO

org. látky

g/den

g/den

g/den

g/den

g/den

1,7

0,4

76,7

62,8

13,9

Liniové zdroje znečišťování ovzduší
Liniový zdroj znečišťování ovzduší bude představovat především osobní automobilová doprava návštěvníků a
zaměstnanců areálu a nákladní doprava zajišťující zásobování a expedici. Předpokládaná emise škodlivin1 při
uvažované maximální intenzitě dopravy 200 osobních vozidel, 120 lehkých a 8 těžkých nákladních
automobilů přijíždějících za den (a stejný počet odjezdů) je uvedena v následující tabulce.
tuhé látky

SO2

NOx

CO

org. látky

kg/km.den

kg/km.den

kg/km.den

kg/km.den

kg/km.den

0,039

0,003

0,897

0,423

0,116

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

Srážkové odpadní vody
Zdrojem odtoku srážkových vod budou srážky spadlé na zpevněné plochy komunikací, odstavné plochy,
chodníky a na střechy budov.
Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch
Celkový max. odtok dešťových vod Q15 je stanoven výpočtem pro intenzitu 15 min deště i15 = 130 l/s/ha
při p = 1,
zpevněné plochy, vozovky

S = 2,03 ha

Sr = 1,624 ha

chodníky

S = 0,03 ha

Sr = 0,021 ha

celkem

Sr = 1,645 ha

max. odtok

Q15 = 131,6 l/s

roční odtok

Qr = 10 693 m3/r

Vody budou napřímo zasakovány přes zasakovací komory.
střechy

S = 1,25 ha

max. odtok

Q15 = 146,3 l/s

roční odtok

Qr = 7 313 m3/r

Sr = 1,125 ha

Vody budou zasakovány řízeně čerpáním přes retenční nádrž do zasakovacích komor.
Kvalita vod odvedených ze střech bude odpovídat kvalitě srážkové vody.
Dešťové vody zaolejované z parkovišť
parkoviště osobních vozů

S = 0,193 ha

max. odtok

Q15 = 20,15 l/s

roční odtok

Qr = 1 255 m3/r

Sr = 0,155 ha

Pro předčištění zaolejovaných vod je navržen odlučovač lehkých kapalin AS TOP 30 SOR/EO/PB. Maximální
koncentrace NEL na odtoku z odlučovače RL garantovaná dodavatelem zařízení je od 0,2 – 0,5 mg NEL/l.
Předčištěné vody budou vypouštěny do stávající jednotné kanalizace. Vody splňují limity znečištění
stanovené kanalizačním řádem stávající jednotné kanalizace a je možno je do této kanalizace vypouštět.
1

Pro výpočet byly použity emisní faktory dle MEFA 02
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Běžná kvalita vod z povrchu komunikací a parkovacích stání odpovídá kvalitě srážkových vod, v minimální
míře může dojít k navýšení obsahu ropných látek (ukazatel NEL) v důsledku splachů případných úkapů
z povrchu komunikace. V souvislosti se zvyšováním úrovně používaných technologií v automobilovém
průmyslu a obměně zastaralých vozidel se obecně snižuje význam kontaminace ropnými látkami ze silničního
provozu. V zimním období bývá významnou příčinou snížení kvality vod z komunikací chemická údržba silnic
(navýšení koncentrací Cl-).

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

-1

15,74 m /den (≈ 0,18 l.s )

měsíční produkce

roční produkce

3

4407 m3/rok

367 m /měs.

Splaškové odpadní vody ze soc. zařízení a tukové z provozu jídelny budou odváděny splaškovou kanalizací
SO 010 se zaústěním do ČOV, která je součástí splaškové kanalizace. Na vývodu odpadních vod z provozu
jídelny bude před napojením na kanalizaci osazen lapák tuku. Předčištěné vody z ČOV budou svedeny do
navržené jednotné kanalizace s napojením do stávající jednotné kanalizace v prostoru před areálem STT
Otrokovice, odkud budou vody odváděny přes kanalizaci Moravan do recipientu – řeky Moravy.
Kvalita vody - celkové látkové znečištění v přepočtu na EO = 72
Ukazatel

(kg/d)

(mg/s)

(t/r)

(mg/l)

BSK5

4,32

50,0

1,21

275

NL

3,96

45,8

1,11

252

RL

9,00

104,2

2,52

572

N celk.

1,15

13,3

0,32

73

P celk.

0,18

2,1

0,05

11

pH

6.5 - 8.5

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

Čistící zařízení, recipient
Během provozu areálu budou jako vody se změněnou kvalitou produkovány splaškové vody a srážkové vody
zachycené na parkovacích stáních. Tyto vody budou čištěny a odváděny do stávající kanalizace s vyústěním
do řeky Moravy.
K čištění vod budou použity následující zařízení:
-

odlučovač lehkých kapalin AS TOP 30 SOR/EO/PB (srážkové vody z odstavných ploch);

-

odlučovač tuků (odpadní vody z provozu jídelny před vstupem na podnikovou ČOV);

-

ČOV typ AS – VARIOcomp 80N/PUMP (splaškové vody).

V následující tabulce je uvedena účinnost zařízení v základních ukazatelích garantovaná výrobcem. Pro
srovnání jsou uvedeny imisní standardy dle Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách
přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod
do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
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ÚČINNOST ČISTÍCÍCH ZAŘÍZENÍ
ukazatel

garantované hodnoty na výstupu [mg.l-1]
ORL AS TOP 30

ČOV VARIOcomp
průměrná

mezní

imisní standardy dle
NV č. 61/2003 Sb.

BSK5

-

25

60

6

CHSK

-

100

130

35

NL

-

25

60

25

NEL

5

-

0,1

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

Název odpadu

Kategorie

ODPADNÍ OBALY
15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

15 01 02

Plastové obaly

O

15 01 03

Dřevěné obaly

O

15 01 04

Kovové obaly

O

15 01 06

Směsné obaly

O

15 01 07

Skleněné obaly

O

15 01 09

Textilní obaly

O

15 01 10

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

N

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY
17 01 01

Beton

O

17 01 02

Cihly+ omítky

O

17 02 01

Dřevo

O

17 02 02

Sklo

O

17 02 03

Plasty - podlahové PVC, Pe

O

17 03 03

Výrobky z dehtu (izolační lepenky)

N

17 04 05

Železo a ocel

O

17 04 11

Kabely elektro

O

20 01 21

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

N

KOMUNÁLNÍ ODPADY
20 01 01

Papír, lepenka

O

20 01 02

Sklo

O

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

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

Zatřídění odpadů

Místo produkce

Způsob odstranění

Orientační
množství t/r

13 05 07

Zaolej. voda z odluč. oleje

kat. N

OLK

ČOV

1

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

kat. O

Sklady

Sběr odpadů

6

15 01 02

Plastové obaly

kat. O

Sklady

Sběr odpadů

1,5

15 01 03

Dřevěné obaly

kat. O

Sklady

Spalovna, využití

1

15 02 03

Čistící tkaniny, filtrační
materiály

kat. O

Filtrace vzduchu

Spalovna

0,2

16 06 01

Olověné akumulátory

kat. N

sklad

využití

0,2

19 08 05

Kaly z čištění komun. odp. vod kat. O

ČOV

Využití, skládka

10

19 08 09

Směs tuků a olejů u odl. tuků kat. O

OT

Využití, skládka

5

20 01 08

Biol. rozl. odpad z kuchyní

Kat. O

Provoz

Využití

10

20 01 21

Zářivky apod.

kat. N

Údržba osvětlení

Odstranění

50 ks

20 02 01

Biol. rozl. odpad ze zahrad

Kat. O

Údržba

Využití

1

20 03 01

Směsný komunální odpad

Kat. O

Administrativa, sklady

Skládka

8

20 03 03

Uliční smetky

Kat. O

Údržba

Spalovna

0,1

20 03 06

Odpad z čištění kanalizace

Kat. O

Údržba

Skládka

1

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

B.III.4. Ostatní
Hluk
Převažující činností v areálu bude skladování a velkoobchodní prodej výrobků pro technická zařízení budov
(zdravotechnika, vytápění, klimatizace, vzduchotechnika). V areálu bude prováděna pouze skladová resp.
jednoduchá kompletační a montážní činnost s vyloučením výrobních činností. Ve spektru zdrojů hluku budou
převažovat manipulační mechanismy (vysokozdvižné vozíky), jednoduché stroje nebo ruční elektrické
nástroje. Činnosti budou uzavřeny v halách, ve venkovním prostoru lze předpokládat pouze pojezdy vozidel a
provoz manipulační techniky. Hlukové emise venkovních činností nepřekročí cca LA = 60 dB/5 m.
Součástí záměru budou dále běžná technická zařízení budov (vytápění, vzduchotechnika, klimatizace apod.),
hlukové emise těchto zařízení nepřekračují při vyústění do venkovního prostoru úroveň cca LA = 55 dB/5 m.
Dopravní provoz související se záměrem je ve smyslu platných Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku
z dopravy (Liberko, M.: 1991, novelizace 1996, 2004) považován za zdroj hluku z dopravy. Počet
přijíždějících vozidel do cca 200 osobních a 128 nákladních vozidel denně (a stejný počet odjíždějících)
přesahuje limitní hodnotu dle uvedených metodických pokynů, kde za zdroj hluku ve venkovním prostředí je
považována "doprava po pozemních komunikacích s intenzitou automobilové dopravy vyšší než 30 osobních
automobilů za hodinu, resp. automobilová doprava po těchže komunikacích, jejíž hlukové imise jsou vyšší
než hlukové imise, vyvolané intenzitou dopravy 30 osobních automobilů za hodinu".
V období výstavby lze očekávat dočasné zvýšení hlukových hladin z důvodu provozu stavební dopravy a
stavebních mechanismů. Emisní hladiny hluku nejsou specifikovány, celkově však půjde o běžné a s ohledem
na okolní území (bez chráněných prostor resp. zástavby) málo významné zdroje.
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Vibrace a záření
Zdroje vibrací nejsou uvažovány.
Zdroje ionizujícího a elektromagnetického záření nejsou uvažovány.

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

(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ)
C.I.
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Navržený areál se nachází v severní části katastru města Napajedla, k.ú. Napajedla, které leží v západní části
Zlínského kraje.
Pozemky vymezené pro prověřovaný záměr jsou součástí zemědělsky využívané půdy. Navržený areál na sv.
ohraničuje silnice III/4794 a na sz. stávající areál STT a.s.
Průměrná nadmořská výška zájmového území je cca 195 m n.m.
V území převažuje zemědělské využití v návaznosti na průmyslové areály kolem silnice I/55 spojující města
napajedla a Otrokovice. Nejbližší obytná zástavba je vzdálena cca 500 m (SV) – okraj zástavby Kvítkovic.
Širší okolí stavby a její poloha na území města jsou patrné z následujícího obrázku (viz příloha č. 1.2.).
Obr.: Zájmové území záměru (1:25 000)

Území města Napajedla i území Otrokovic patří (dle sdělení č. 4 MŽP ČR uveřejněném ve věstníku částka 3 z
března 2007) mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO).
Plochou záměru neprotéká žádný trvalý ani občasný povrchový tok a nenachází se na něm ani žádná vodní
plocha, prameniště či mokřad. V dotčeném území se nenachází žádné ochranné pásmo vodního zdroje.
Území prověřovaného záměru se nachází mimo ochranná pásma zdrojů pitné vody.
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Území prověřovaného záměru se nachází mimo chráněné oblasti přirozené akumulace vod.
Dotčené území se nenachází v zátopovém území.
Dotčené území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany přírody a krajiny. V území nejsou
vymezeny žádné prvky ochrany přírody a krajiny:


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



Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného významného krajinného prvku.



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



Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000.



Dotčené území není součástí přírodního parku.

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

C.II.
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Dotčené území se nachází v okrajové části města Napajedla, na plochách určených pro výrobu a průmysl.
Plochy pro bydlení se nachází cca 500 m sv. od navrženého areálu při okraji zástavby Kvítkovic, které jsou
součástí města Otrokovice. Nejbližší obytná zástavba města Napajedla se nachází cca 1000 m jz. od
navrženého areálu. Celkový počet obyvatel města Napajedla je 7.694; celkový počet obyvatel města
Otrokovice je 19.248.

Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Území města Napajedla i území Otrokovic patří (dle sdělení č. 4 MŽP ČR uveřejněném ve věstníku částka 3 z
března 2007) mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Důvodem pro zařazení do OZKO je
překračování limitu pro maximální denní koncentrace tuhých látek frakce PM10 na celém území.
Nejbližší stanice imisního monitoringu je stanice ČHMÚ č. 1510 Zlín, vzdálená od hodnocené lokality cca 11
km. Hodnoty naměření v roce 2006 uvádí následující tabulka.
Parametr

Oxid dusičitý
(NO2)

Oxid siřičitý
(SO2)

Tuhé látky
PM10

20,6

8,6

37,4

40

-

40

maximální naměřená 24hodinové koncentrace (µg.m )

116,1

72,1

299,2

datum naměření maxima v daném roce

průměrná roční koncentrace (µg.m-3)
-3

hodnota ročního imisního limitu IHr (µg.m )
-3

12.1.

24.1.

12.1.

-3

-

125

50

-3

maximální naměřená hodinové koncentrace (µg.m )

159,0

188,0

374,0

datum naměření maxima v daném roce

11.1.

1.2.

12.1.

200

350

-

hodnota 24hodinového imisního limitu IHd (µg.m )

-3

hodnota hodinového imisního limitu IHd (µg.m )
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Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že v blízkosti měřící stanice dosahují koncentrace plynných škodlivin
podlimitní úrovně, tuhé znečišťující látky překračují limit pro maximální denní koncentrace.
V blízkosti hodnoceného záměru se nenachází žádná stanice imisního monitoringu, proto při popisu stávající
úrovně imisní zátěže oxidem dusičitým lze využít výsledků rozptylové studie Zlínského kraje zpracované Mgr.
Buckem. Grafické znázornění imisní zátěže NO2 a PM10 v okolí hodnoceného záměru je znázorněno na
následujících obrázcích.
Obr.: Stávající imisní zatížení ovzduší v zájmovém území – NO2

Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že roční průměrné koncentrace oxidu dusičitého v blízkosti
navrhovaného záměru dosahují úrovně cca 12 µg.m-3, tedy asi 30% imisního limitu (LV=40 µg.m-3),
maximální hodinové koncentrace v blízkost ul. Napajedelské dosahují hodnoty do 50 µg.m-3, tedy cca 24%
limitu (LV=200µg.m-3).

STRANA 27 z 58

Provozně administrativní areál v k.ú. Napajedla
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU
Obr.: Stávající imisní zatížení ovzduší v zájmovém území – PM10

Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že roční průměrné koncentrace tuhých látek v blízkosti navrhovaného
záměru dosahují úrovně cca 6 µg.m-3, tedy asi 15% imisního limitu (LV=40µg.m-3), maximální hodinové
koncentrace v blízkost ul. Napajedelské dosahují cca 10 µg.m-3, tedy 20% limitu (LV=50µg.m-3).
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Klimatické faktory
Z klimatického hlediska leží lokalita v klimatické oblasti T2, tedy v teplé oblasti s následující charakteristikou:
T2 - dlouhé léto, teplé a suché, velmi krátké přechodné období s teplým až mírně teplým jarem i
podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi krátkým trváním sněhové
pokrývky.
Další údaje shrnujeme v následující tabulce.
Číslo oblasti
Počet letních dnů

T2
50 až 60

Počet dnů s průměrnou teplotou 10° a více

160 až 170

Počet mrazových dnů

100 až 110

Počet ledových dnů

30 až 40

Průměrná teplota v lednu

-2 až -3

Průměrná teplota v červenci

18 až 19

Průměrná teplota v dubnu

8 až 9

Průměrná teplota v říjnu

7 až 9

Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více

90 až 100

Srážkový úhrn ve vegetačním období

350 až 400

Srážkový úhrn v zimním období

200 až 300

Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

40 až 50
120 až 140
40 až 50

Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Záměr se nachází v dnes nezastavěném a celkově klidovém prostoru. Dominantním zdrojem hluku je zde
silniční provoz na silnici I/55 a ostatních silničních komunikacích, dále různá technologická zařízení v okolních
provozovnách (autocentrum) a stavební činnost. Celkově je v prostoru záměru hluková situace vyhovující
resp. není pro nepřítomnost hlukově chráněných prostor hodnocena.
Nejbližší chráněný venkovní prostor resp. chráněný venkovní prostor staveb se nachází v Kvítkovicích (podél
silnice I/55 - cca 500 m severně, ul. bří. Mrštíků - cca 650 m severovýchodně od záměru), v Pohořelicích
(zástavba a pozemky, cca 700 m jižně od záměru) resp. v Napajedlích (zástavba a pozemky, cca 900 1000 m jihozápadně od záměru).
Nejvyšší přípustná (limitní) ekvivalentní hladina akustického tlaku z dopravního hluku v okolí hlavních
pozemních komunikací je uvažována hodnotami LAeq,T = 60/50 dB (den/noc). Pro hluk z technologie je limitní
ekvivalentní hladina akustického tlaku uvažována hodnotami LAeq,T = 50/40 dB (den/noc).
V území nejsou provozovány zdroje radioaktivních výpustí do životního prostředí. Úroveň
elektromagnetického záření nebyla zjišťována, lze předpokládat, že se nevymyká běžnému stavu, bez
konfliktů s hygienickými limity.
Další závažné (negativní nebo pozitivní) fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit,
nebyly zjištěny.

Povrchová a podzemní voda
Hydrologický popis území
Území záměru náleží hlavnímu povodí 4-13-01 - Dřevnice a Morava od Dřevnice po Olšavu, dílčímu povodí
levého břehu Moravy, hydrologické pořadí č. 4-13-01-054.
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Obr.: Hydrologická situace (1:50 000)

Řeka Morava pramení na jižních svazích Králického Sněžníku ve výšce 1380 m n. m. a ústí zleva do Dunaje u
Děvína ve výšce 136 m n. m. po 353,1 km toku. Plocha povodí činí 26 579,7 km2, průměrný průtok u ústí
činí 120 m3.s-1. Morava se svými přítoky odvodňuje převážnou část území moravské části České republiky.
Řeka Morava je významným tokem podle vyhlášky MZ č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam
významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků.
Správcem toku je Povodí Moravy, s.p.
V území protéká řeka Morava širokou údolní nivou generelně ve směru S – J. Záměr se nachází v povodí
levého břehu toku, pod soutokem s Dřevnicí, řeka Morava protéká 1 000 m zjz. od lokality záměru. Záměr je
umístěn na úrovni ř.km 176 toku.
Na území záměru ani v jeho okolí se nenachází žádný přirozený vodní tok nebo trvalé akumulace povrchové
vody.
Zátopová území
Záměr se nachází mimo zátopové území pro Q100 řeky Moravy, v blízkosti okraje tohoto zátopového území.
Vodní zdroje
Záměr se nachází mimo ochranná pásma vodních zdrojů.
Záměr se nachází mimo území chráněných oblastí přirozené akumulace vod (CHOPAV). Hranice CHOPAV
Kvartér řeky Moravy, které se nachází cca 1,5 km jihovýchodně od řešeného území.
Hydrogeologická situace
Na území stavby a do jejího širšího okolí zasahují následující hydrogeologické rajóny:
-

162 Pliopleistocénní sedimenty Hornomoravského úvalu

-

322 Flyšové sedimenty v povodí Moravy.
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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 terciérní jíly.
Na území rajónu jsou situovány významné odběry vod pro veřejné zásobování pitnou vodou.
Hydrogeologický rajón 322 tvoří na zájmovém území podložní hydrogeologický systém rajónu 162. Jedná se
o prostředí charakterizované flyšovým střídáním pelitických a psamitických sedimentů. Podzemní vody
hlubšího oběhu jsou vázány především na puklinově propustné lavice pískovců, případně na tektonicky
narušené zóny. Celkově lze označit prostředí flyšových sedimentů jako prostředí nepříznivé pro oběh a
akumulaci podzemních vod. Pohyb podzemních vod je zde vázán především na zónu přípovrchového
rozvolnění masívu a jeho zvětralinový plášť.
Podzemní vody mělké zvodně jsou na zájmovém území vázány na průlinově propustné prostředí fluviálních
sedimentů řeky Moravy a jejích přítoků. Kolektorem podzemních vod mělké zvodně v údolí Moravy jsou
sedimenty charakteru štěrků, písčitých štěrků a písků, které sedimentovaly převážně při bázi kvartérního
souvrství. Bazálním izolátorem mělké zvodně jsou na území jílovce předkvartérního podkladu.
Podzemní vody jsou v širším okolí dotovány přímou infiltrací srážek, podzemními vodami z tranzitních
kolektorů na svazích údolí Moravy a infiltrací z koryta Moravy. Směr proudění podzemní vody postupuje na
území generelně k JZ. Hladina podzemní vody se na území údolí Moravy nachází v hloubkách řádově prvých
jednotek metrů pod povrchem terénu.
Podzemní voda tvoří v zájmovém území souvislý mělký horizont, vázaný na štěrkové souvrství údolní nivy.
Hladina podzemní vody generelně proudí od východu k západu. Vrtnými pracemi byla její úroveň zastižena v
hloubkách 5 až 7,5 m pod úrovní stávajícího terénu. Úroveň hladiny je pak nesena méně propustným
podložím skalních hornin.
Podzemní voda je tvrdá karbonátového charakteru, slabě alkalické reakce, byla prokázána její vysoká
agresivita vůči betonu vlivem zvýšené koncentrace volného oxidu uhličitého.

Půda
Pozemky dotčené výstavbou jsou v celém rozsahu součástí zemědělského půdního fondu (ZPF).
Záměr nezasahuje na plochy určené k plnění funkcí lesa.
Na dotčených pozemcích jsou podle katastru nemovitostí vymezeny následující kódy BPEJ, kterým jsou
přiřazena příslušnost ke třídám ochrany ZPF:
BPEJ 3.12.00

III. Třída ochrany

BPEJ 3.22.10

IV. Třída ochrany

BPEJ 3.24.11

IV. Třída ochrany

BPEJ 3.55.00

IV. Třída ochrany

Z agronomického hlediska se jedná o průměrné a podprůměrné půdy náležící do III. a IV. třídy ochrany ZPF.
Do III. třídy ochrany jsou zařazeny zemědělské půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou
produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro event.
zástavbu.
Do IV. třídy ochrany jsou zařazeny zemědělské půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci
příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.
V současné době je pozemek zemědělsky využíván. V zájmové části lokality nejsou žádné areály zemědělské
prvovýroby. Dle dostupných informací zde nebyly v minulosti provedeny žádné investice do půdy.
Na vývoji půd se v zájmovém území jako mateční půdní materiály podílely především nivní uloženiny, které
jsou zde vesměs nevápnité. Půdní pokryv zájmového území je velmi pestrý a v minulosti byl ovlivněn místní
těžbou kopaného písku na sousedících pozemcích.
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Charakteristika půd podle hlavní půdní jednotky kódu BPEJ je následující :
TYPY PŮD
12

Hnědozemě modální, kambizemě modální a kambizemě luvické, všechny vč. slabě oglejených
forem na svahových (polygenetických) hlínách, středně těžké s těžkou spodinou, až středně
skeletovité, vododržné, ve spodině s místním převlhčením.

22

Půdy arenického subtypu, regozemě, aprarendziny, kambizemě, popřípadě i fluvizemě
substrátech typu hlinitý písek nebo písčitá hlína s méně příznivým vodním režimem.

24

Kambizemě modální eubazické až mezobazické i kambizemě pelické z přemístěných svahovin
karbonátosilikátových hornin - flyše a kulmských břidlic, středně těžké až těžké, až středně
skeletovité, se střední vododržností.

55

Fluvizemě psefitické, arenické stratifikované, černice arenické i pararendziny arenické na lehkých
nivních uloženinách, často s podložím teras, zpravidla písčité výsušné.

na

Na dotčeném území byl v rámci projektové přípravy proveden průzkum znečištění zemin a ekologické
nezávadnosti staveniště. Na základě provedeného průzkumu a provedených analýz byly formulovány
následující závěry (citace):

„Na základě výsledků atmogeochemického měření, kdy se hodnoty sumy uhlovodíků pohybovaly
nejčastěji kolem 0,0 mg/m3, s nejvyššími dosaženými hodnotami úrovně 0,4 mg/m3 lze lokalitu
označit za čistou, bez kontaminace. Podle metodického pokynu MŽP z roku 1996 se považuje za
úroveň přirozeného pozadí hodnoty až 5 mg/m3.
Z chemických rozborů vzorků získaných při průzkumu zájmového území na vybrané ukazatele
znečištění ve smyslu Metodického pokynu MŽP ČR č. 8/1996 Kritéria znečištění zeminy lze učinit
tyto závěry:
−

U žádného vzorku nedošlo k překročení koncentrací vybraných sledovaných látek nad stanovené
kritérium B.

−

Obsah polychlorovaných bifenylů (PCB) je nižší než mez stanovitelnosti normované metody
použité pro jejich stanovení. Mez stanovitelnosti PCB je větší než hodnota kritéria A. I přes tuto
skutečnost lze prohlásit, že zájmové území není PCB kontaminováno.

−

Obsah sledovaných těžkých kovů: rtuti, celkového chromu, olova a niklu, stejně tak jako
nepolárních extrahovaných látek (NEL) a polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU), je
nižší než je stanoveno kritériem A. Tyto látky se na sledovaném území vyskytují v množství
odpovídajícím jejich přirozenému výskytu v přírodě. Zájmové území tedy není těmito látkami
kontaminováno.

−

U všech vzorků ze zájmového území byla zjištěna koncentrace kadmia okolo 1 mg/kg nebo mírně
vyšší a tedy přesahující kritérium A, ale zároveň hluboce pod hodnotou kritéria B. Znečištění tedy
není nutno pokládat za významné. Lze očekávat, že se jedná o přirozené pozadí daného území,
protože zvýšená koncentrace kadmia v půdním prostředí není na území ČR neobvyklá.

Protože u žádného hodnoceného vzorku nebyly zjištěny hodnoty sledovaných látek vyšší, než
stanovuje kritérium B Metodického pokynu MŽP č. 8/1996, není nutné v zájmovém území provádět
podrobnější průzkum kontaminace ani monitoring za účelem získání podrobnějších údajů.“
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Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologické poměry, charakter terénu
Podle geomorfologického členění České republiky (Demek 1984) náleží území stavby následujícím
morfologickým jednotkám:
-

provincie Západní Karpaty

-

soustava Vněkarpatské sníženiny

-

podsoustava Západní vněkarpatské sníženiny

-

celek Hornomoravský úval

-

podcelek Středomoravská niva.

Záměr je situován v oblasti styku podsoustavy Západní vněkarpatské sníženiny a podsoustavy Slovenskomoravské Karpaty.
Hornomoravský úval je rozsáhlá příkopová propadlina vyplněná neogenními a kvartérními sedimenty, jejíž
osu tvoří široká údolní niva řeky Moravy.
Podcelek Středomoravská niva tvoří střední část Hornomoravského úvalu. Jedná se o výraznou akumulační
rovinu, protáhlou podél toku Moravy ve směru SSZ - JJV. Střední výška na území celku činí 206,1 m n.m.,
střední sklon 0°22'.
Širšímu okolí záměru dominuje široké údolí řeky Moravy, která protéká západně od lokality. Morfologie
oblasti je zatížena antropogenními prvky, zejména průmyslovou zástavbou a dopravními koridory.
Záměr je umístěn v oblasti okraje údolní nivy řeky Moravy. Terén je v území rovinný s mírným spádem k
západu, nadmořská výška se na lokalitě pohybuje okolo 195 m n.m.
Geologické poměry
Podle regionálně geologického členění ČR náleží zájmové území račanské jednotce Magurského flyše.
Předkvartérní podklad je na zájmovém území budován svrchními zlínskými vrstvami račanské jednotky
paleogenního stáří (svrchní eocén až spodní oligocén). Ve svrchních zlínských vrstvách převládají polohy
břidličně zvrstvených jílovců a slínovců, které se v typicky asymetrických flyšových gradačních rytmech
střídají s polohami pískovců. Jílovcová složka převládá nad pískovcovou zhruba v poměru 3:1.
Přechod mezi horninami skalního podkladu a kvartérními sedimenty tvoří eluvium terciérních sedimentů,
které je charakteru jílů a jílovitých hlín s úlomky a střípky jílovců.
V nadloží paleogénu se nachází v území rozsáhlé terasy fluviálních sedimentů řeky Moravy a jejích přítoků
(Dřevnice), které jsou zastoupeny říčními štěrky a písky. Kvartérní sedimentace je v oblasti údolní nivy
ukončena souvrstvím holocenních náplavových hlín.
Ve vyšších polohách údolních svahů se vyskytují svahové hlíny a akumulace eolických sedimentů charakteru
spraší a sprašových hlín.
Zájmové území leží v oblasti tektonicky podmíněné sníženiny Napajedelské brány, spojující Hornomoravský a
Dolnomoravský úval. Sníženina byla vytvořena v prostředí hornin račanské jednotky magurské skupiny
flyšových příkrovů pohyby podél radiálních dislokací, které jsou součástí poruchového pásma řeky Moravy.
Zlomová tektonika se projevuje v zájmovém území především ve stavbě předkvartérního podkladu. Horniny
flyšového vývoje jsou reprezentovány pískovci, prachovci a jílovci. Tyto horniny byly ve své zvětralé podobě
zastiženy na bázi některých provedených sond1.
Lokalita leží v okrajové části široké údolní nivy řeky Moravy. V celém zájmovém území jsou předkvartérní
sedimenty překryty souvislým pokryvem kvartérních fluviálních sedimentů, dosahujícím celkové mocnosti cca
5 m. Bazální část kvartérních fluviálních sedimentů tvoří souvrství štěrků údolní terasy. Štěrky jsou tvořeny
převážně jednosměrně protáhlými valouny pískovců do velikosti 8 cm, ojediněle 10 cm. Výplň štěrků má

1

Ing. Dan Balun: Zpráva o IG průzkumu Napajedla - areál fy GIENGER, květen 2007.
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charakter střednozrnného až hrubozrnného hlinitého písku, s různým obsahem jílové a hlinité frakce. Tyto
materiály jsou poměrně propustné a většinou zvodněné.
Výše se pak vyskytují jemnozrnnější sedimenty jílového až prachového charakteru. Prachové sedimenty jsou
částečně eolického původu s částečným pozdějším přeplavením a odvápněním. Povrch terénu je tvořen
převážně ornicí - humusovou prachovou hlínou tmavě hnědého zbarvení.
V květnu 2007 byl v místě záměru proveden inženýrskogeologický průzkum (Balun - Zpráva o IG průzkumu).
Bylo realizováno šest vrtaných sond a šest sond metodou těžké dynamické penetrace do hloubky maximálně
10 m pod úrovní terénu. Vrtnými pracemi byl zastižen následující profil:
−
−
−
−
−
−
−

ornice - hlína prachová, humusová, hnědá,
hlína prachová, hnědá až okrová,
hlína prachová, hnědá, jemně písčitá, slabě zajílovaná,
hlína prachovitopísčitá, hnědá
hlína písčitá, hnědá, s úlomky do 1 cm,,
písek hrubozrnný, zahliněný, se štěrkem, úlomky do 1 cm, mokrý,
štěrk s pískem, zahliněný, úlomky do 1 cm, zvodněný.

Vrt byl ukončen v 10 m.
Nerostné suroviny a přírodní zdroje
Podle databází spravované ČGS - Geofondem ČR nebyly v dotčeném území zjištěny střety s aktivními ložisky
nerostných surovin, chráněnými ložiskovými územími a dobývacími prostory, evidované v rozsahu map
ložiskové ochrany. V širším okolí bylo lokalizováno průzkumné území pro ropu a zemní plyn.
V dotčeném území se nenachází žádné další zdroje nerostných surovin, nepředpokládá se výskyt
geologických nebo paleontologických památek.
Stabilita území, seismicita
Na zájmovém území a v jeho širším okolí nejsou Geofondem ČR registrovány sesuvné jevy nebo svahové
pohyby, území není poddolováno.

Fauna, flóra a ekosystémy
Zájmové území je v rámci biogeografické provincie středoevropské, zařazeno do podprovincie
západokarpatské a v okrajové části biogeografického regionu kojetínského. Vegetační stupně (Skalický):
suprakolinní.
Dotčené pozemky se nacházejí v okrajové části města určené pro průmyslové a skladové areály, na
zemědělských plochách mezi plochami urbanizovanými (s průmyslovým na straně jedné a bydlením na
straně druhé). Plochy přírodního charakteru se v řešeném území nenacházejí. Vlastní pozemek je tvořen
ornou půdou.
Vlastní řešené území se nachází na antropogenních plochách orné půdy bez výskytu dřevin nebo ploch
zeleně či výskytu živočichů. Dotčené území nezasahuje do žádného přírodě blízkého nebo přirozeného
vegetačního porostu, které se vyskytují především jako doprovod podél vodních toků.
Flóra i fauna zájmového území je ovlivněna využíváním pozemku. Urbanizovaná a agrární část katastru je na
živočichy chudá a je charakterizována ochuzenou faunou předhůří Karpat v silně zkulturněné krajině. Lze
očekávat výskyt druhů běžných pro daný typ prostředí (orná půda) - běžní zástupci hmyzu, hmyzožravci a
drobní hlodavci (myšice, hraboš), běžní zástupci ptactva.
V území není registrován výskyt žádného zvláště chráněného druhu rostlin nebo živočichů (podle zákona
114/1992 Sb.), ani takový výskyt nelze s ohledem na charakter území předpokládat. Mezi významnější
prostory s výskytem vegetace i živočichů dále patří zelené pásy podél vodních toků a odvodňovacích kanálů.
Na vlastním řešeném území záměru nejsou vymezeny žádné prvky územního systému ekologické
stability. V širším okolí (katastru) jsou trasovány či vymezeny prvky ÚSES nadregionální i regionální úrovně
(nadregionální biokoridory, regionální biocentra) s vazbou zejména na tok Moravy, okolní louky, pastviny a
lesní porosty.
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Jihozápadně od areálu prochází linie interakčního prvku (nefunkční) podél polní cesty. Všechny prvky sítě
územního systému ekologické stability jsou situovány ve značné vzdálenosti a mimo dosah jakýchkoliv vlivů
záměru. Nejblíže řešenému území je situováno lokální biocentrum B41 Vlčková cca 500 m jv. na katastru
Pohořelic (nefunkční), z kterého vycházejí jz. a sv. lokální biokoridory (rovněž nefunkční).
Všechny prvky ochrany přírody se nacházejí zcela mimo dosah jakýchkoliv vlivů záměru.
Na řešeném území ani v jeho bezprostředním okolí se nevyskytují žádné významnější přírodní nebo přírodě
blízké ekosystémy požívající zvýšené ochrany. Jedná se o zemědělsky využívanou ornou půdu.
Na zájmové území nezasahuje žádné zvláště chráněné území (NPR, NPP, CHKO, PR, PP).
V zájmovém území nejsou vymezeny žádné významné krajinné prvky. Mezi nejbližší VKP lze uvést vodní
toky v širším okolí záměru:
−

Morava (VKP ze zákona) – cca 1000 m jz. (rameno řeky cca 800 m)

−

Dřevnice (VKP ze zákona) – cca 1300 m s.

V blízkém ani širším okolí záměru není vymezen žádný registrovaný významný krajinný prvek.
Na území záměru nezasahuje žádná ptačí oblast, které jsou součástí soustavy Natura 2000.
V zájmovém území záměru není vymezena žádné evropsky významná lokalita.

Krajina
Území mezi městy Napajedla a Otrokovice tvoří rovinný a otevřený terén, bez lesních porostů a jiných
přírodních prvků. V území není žádná výrazná dominanta, která by tvořila charakter a ráz tohoto území. Z
hlediska krajiny lze dotčené území a jeho okolí charakterizovat jako příměstskou antropogenně výrazně
poznamenanou krajinu. Vodní plochy se v zájmovém území nevyskytují. Vodní toky s doprovodnou vegetací
probíhají při okrajích širšího území (jz – Morava, s – Dřevnice).
Krajina zájmového území se vyznačuje silným antropogenní narušením. Hodnotnější prvky nejsou v území
zastoupeny. V zájmovém území nejsou významné ani jiné hodnoty, jako např. rekreační lokality nebo pěší či
cyklistické turistické trasy. Z uvedeného popisu vyplývá, že hodnota krajiny v zájmovém území je silně
narušena. Charakter okolí stavby je dokumentován na ortofotomapě zájmového území.
Obr.: Situace stavby na podkladu ortofotomapy zájmového území
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Lokalita je poměrně významně vizuálně exponována z bližšího okolí (j a jv směr na Pohořelice), v širším
území pak není tato expozice významná (viz fotodokumentace v příloze č. 1.6.).
Širší okolí města Napajedla lemuje na západě hřeben Chřibů a na východě Vizovická vrchovina. Na západním
okraji k.ú. Napajedla je vymezen přírodní park Chřiby, jehož hranice je vedena souběžně s železnicí a
v severní části území podél řeky Moravy.
Území Napajedel se nachází na rozhraní oblastí cestovního ruchu Valašsko, Slovácko a Chřiby. Katastrálním
územím prochází několik turistických a cykloturistických značených tras – všechny mimo řešení území
záměru.

Hmotný majetek a kulturní památky
Na řešeném území se nevyskytují žádné nemovité kulturní a historické památky. V prostoru se rovněž
nenachází žádná drobná solitérní architektura.
Centrum města Napajedla bylo vyhlášeno Památkovou zónou Napajedla dne 22.9.1995. Na území města je
registrována řada kulturních nemovitých památek – zejména zámek, zámecký park, farní kostel, řada soch a
domů.
Osídlení v nivě řeky Moravy je dokumentováno řadou archeologických nálezů. Archeologické doklady osídlení
od pravěku a ranného středověku byly zjištěny již ve 30. letech minulého století. Na katastru Napajedel je
vymezeno 8 archeologických lokalit, z nichž nejblíže záměru je lokalita č. 1 – Dolní Padělky - pískovna sídliště ze starší doby bronzové (jihozápadně od řešeného areálu - cca 250 m). Další archeologická lokalita se
nachází severně od města Napajedla na březích řeky Moravy.
Přímo v řešeném prostoru nejsou archeologické památky registrovány, archeologické nálezy na dotčených
plochách však nelze vyloučit.

Dopravní a jiná infrastruktura
Záměr se nachází v severovýchodní části města Napajedla, dle územního plánu města na ploše výroby a
skladů. Prostor záměru je dopravně obsloužen silnicí III/4974, která je spojkou mezi silnicemi I/55 a
III/4973.
Stavebně-technický stav silniční infrastruktury je pro provoz záměru vyhovující.
Intenzita dopravy je sčítána pouze na silnici I/55, výsledky sčítání jsou uvedeny v následující tabulce.
Tab.: Výsledky sčítání dopravy (ŘSD ČR, 2005)

Silnice

Profil

Těžká

Osobní

Motocykly

Celkem

I/55

6-0751

5298

10975

63

16336

6-0750

4744

12022

53

16819

(zdroj: www.rsd.cz)

V dotčeném území je připravována výstavba rychlostní silnice R55. Její trasa prochází bezprostředně jižně
podél hranice navrženého areálu.
Na k.ú. Otrokovice je situováno civilní letiště jehož ochranná pásma zasahují i na k.ú. Napajedla. Řešené
území se nachází mimo ochranné pásmo letových koridorů a letiště.
Širším zájmovým území prochází výhledová trasa plavebního průplavu Dunaj – Odra – Labe, jehož osa je
vedena v zásadě stávajícím řečištěm Moravy.
V území je dostupná veškerá další nezbytná infrastruktura.
Schéma dopravní infrastruktury dotčeného území je zřejmé z následujícího obrázku.
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Obr.: Schéma dopravní infrastruktury dotčeného území

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

Územně plánovací dokumentace
Navržený areál je v souladu s územním plánem města Napajedla, který byl schválen Zastupitelstvem města
17.6.2002. Funkční využití dotčených ploch je specifikováno jako plochy průmyslové výroby a skladů.
Tyto plochy jsou určeny výhradně pro umístění výrobních a nevýrobních provozoven. Navrženým záměrem
dochází k naplnění územního plánu.
Lokalita N – Dolní Padělky
Plochy jsou určeny pro průmyslovou výrobu. Nachází se mimo hranici současného zastavěného území obce.
Využití plochy vymezené trasou rychlostní komunikace R55 pro rozšíření průmyslové zóny Napajedla,
s možností napojení na stávající infrastrukturu.
Plochy průmyslové výroby jsou určeny pro umisťování průmyslové výroby, stavební výroby a skladových
areálů, které mají velké nároky na dopravu materiálu a jejich negativní účinky nepřesahují hranice
příslušných areálů.
Přípustné:
−

stavby pro průmyslovou výrobu

−

stavby pro výrobu stavebních hmot

−

stavby pro skladování, skladovací areály včetně zemědělských skladů
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Situace záměru na podkladu Územního plánu města Napajedla je znázorněn na následujícím obrázku.
Obr.: Situace záměru na podkladu Územního plánu města Napajedla (bez měřítka)

Obr.: Situace záměru na podkladu Územního plánu města Napajedla – širší vztahy (bez měřítka)
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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
Nedojde k negativním vlivům na obyvatelstvo. Záměr neprodukuje ve významné míře (tj. v míře, které by
způsobovaly přeslimitní vlivy) žádné škodliviny (znečištění ovzduší, hluk), které by mohly samy o sobě nebo
ve spojení s dalšími aktivitami v území vést k překračování příslušných hygienických limitů.
Na základě informací zjištěných v rámci zpracování oznámení lze předběžně vyloučit postižitelné negativní
důsledky na veřejné zdraví z následujících důvodů:


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



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



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



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



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

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

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

průměrné roční koncentrace NO2 (µg.m-3)

Z výše uvedeného obrázku je zřejmé, že nejvyšší průměrná roční koncentrace bude dosahována v prostoru
příjezdové komunikace a parkoviště v areálu a bude dosahovat hodnot do 0,3 µg.m-3, tedy cca 0,75%
imisního limitu (LVr=40 µg.m-3). V ostatních částech hodnoceného území bude příspěvek imisní zátěže ještě
nižší.
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Obr.: Vliv na imisní zatížení ovzduší

maximální hodinové koncentrace NO2 (µg.m-3)

Maximální hodinové koncentrace budou dosahovány jihovýchodně od areálu. Vypočtené koncentrace
dosahují hodnot do 1,5 µg.m-3, tedy cca 0,75 % imisního limitu (LVh=200 µg.m-3). V prostoru nejbližší
obytné zástavby bude příspěvek imisní zátěže hodnoceného záměru dosahovat cca 1 µg.m-3, tedy cca 0,5%
imisního limitu (LVh=200 µg.m-3).
Jak je z výše uvedených výsledků výpočtu zřejmé, imisní příspěvek hodnoceného záměru je relativně nízký.
Proto, s ohledem na polohu areálu, nepředpokládáme negativní dopady na nejbližší obytné objekty ani
významné ovlivnění kvality ovzduší v okolí navrhované stavby.
Ovlivnění klimatických podmínek a faktorů v území vlivem provozu provozně administrativního areálu není
předpokládáno.

Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Záměr se nachází v poloze mimo kontakt s chráněným venkovním prostorem resp. chráněným venkovním
prostorem staveb. Nejbližší venkovní chráněný prostor se nachází ve vzdálenosti více než cca 500 metrů, což
je více než dostatečná vzdálenost k utlumení jakýchkoli potenciálních hlukových vlivů na úroveň pod denní i
noční limit (jakkoli není s nočním provozem záměru uvažováno). Při emisní hladině jednotlivých venkovních
činností do cca LA = 60 dB/5 m bude hladiny LA = 50 dB (odpovídá dennímu limitu) dosaženo ve vzdálenosti
do cca 20 metrů, hladiny LA = 40 dB (odpovídá nočnímu limitu) ve vzdálenosti do cca 80 metrů od zdroje. Je
zřejmé, že k přeslimitním vlivům v chráněném venkovním prostoru (500 metrů a více) nedochází.
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Související dopravní provoz bude prováděn po hlavních komunikacích, bez zavlékání dopravy do klidových
oblastí.
Hluková problematika je proto u záměru spolehlivě řešitelná a nepředstavuje významnější problém.
Hluk ze stavební činnosti a související nákladní dopravy ovlivní hlukové hladiny v okolí záměru a příjezdových
komunikací celkově málo významným způsobem (který nepřekročí očekávané vlivy vlastního záměru), navíc
půjde o vliv dočasný a krátkodobý.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.

Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vlivy na povrchové vody

Vliv na charakter odvodnění, změny hydrologických charakteristik a jakost povrchových vod
Na lokalitě záměru se nenachází žádný vodní tok ani akumulace povrchových vod, záměrem není vyvolána
potřeba přeložky vodních toků nebo úprava jejich koryta nebo jiné přímé vlivy na vodní toky nebo nádrže.
Realizací záměru dojde ke zvýšení zpevněných a zastřešených ploch v území, potenciálně tedy i ke zvýšení
povrchového odtoku na úkor vsaku. Za účelem snížení odtoku vod z území a zajištění kapacity jednotné
kanalizace je navrženo neznečištěné dešťové vody (ze střech a obslužných komunikací) zasakovat.
Srážkové vody, zachycené na střechách budov a povrchu komunikací a manipulačních ploch s výjimkou vod z
parkovacích stání budou odvedeny areálovou kanalizací a zasakovány do podzemí. V současné době je
lokalita užívána k zemědělské produkci. Srážkové vody spadlé na území jsou z větší části odbourány
odparem a evapotranspirací, z menší části pak zasakují do podzemí. Vybudováním zasakovacích objektů
dojde k navýšení dotace podzemních vod kvartérní zvodně bez vlivů na povrchové vody.
Celková bilance odváděných srážkových vod k vodám zasakovanými bude cca 1.255 – 18.006 m3/rok.
Po realizaci záměru tedy bude v důsledku zvýšení zpevněných ploch z území odváděno navíc cca 1.255
m3/rok, ostatní vody budou zasakovány. Odvedením těchto dešťových vod kanalizací (jednotná kanalizace)
se tak výrazně nezmění charakter odvodnění posuzovaného území. Konečným recipientem odváděných vod
je řeka Morava. Omezení infiltrace dešťové vody do půdy je z hlediska rozlehlosti povodí zanedbatelné a
tedy i vliv na charakter odvodnění lze hodnotit jako nevýznamný.
Proces zasakování dešťových vod je klasifikován jako vypouštění vod srážkových do vod podzemních
a podléhá správnímu řízení. Podkladem určujícím podmínky, za kterých je možno záměr realizovat, stanoví
příslušný vodohospodářský orgán na podkladě odborného hydrogeologického posudku, který je nutno doložit
v dalším stupni projektové přípravy.
Provozem záměru budou produkovány splaškové vody v objemu zhruba 4.407 m3, tomu odpovídá průměrný
odtok ve výši 0,14 l.s-1. Splaškové vody budou vyčištěny na vlastní ČOV a odvedeny do řeky Moravy.
Srážkové vody z parkovacích ploch budou vyčištěny odlučovači ropných látek a odvedeny taktéž do řeky
Moravy. V průměrném klimatickém roce půjde o objem 1.255 m3 (0,04 l.s-1 v průměru). Celkové množství
vod převedených do povrchového toku tak bude činit cca 5.662 m3 ročně (příspěvek k průměrné vodnosti
toku ve výši 0,18 l.s-1). S ohledem na vodnost toku v oblasti (prvé desítky m3.s-1) se jedná o neznatelný
příspěvek.
Vlivy na kvalitu povrchové vody v řece Moravě lze orientačně stanovit podle maximálního zbytkového
znečistění garantovaného výrobcem. V případě ČOV splaškových vod činí tato hodnota 60 mg.l-1 pro BSK5,
130 mg.l-1 pro CHSK a 60 mg.l-1 pro NL. V případě ORL činí maximální garantované zbytkové znečistění 5
mg.l-1 s tím že obvyklá zátěž srážkových vod z komunikací a parkovacích stání činí řádově max. 10-1 mg
NEL.l-1 (dle sledování kvality vody na odtoku z dálničních odpočívek činila průměrná zátěž v letech 1987 1990 0,12 mg NEL.l-1 - podle ročenky České vodohospodářské inspekce).
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Uvedené hodnoty představují průměrný odnos znečistění z provozu záměru ve výši 8,4 mg.s-1 pro BSK5,
18,2 mg.s-1 pro CHSK, 8,4 mg.s-1 pro NL a 0,12 mg.s-1 pro NEL (odnos dle obvyklé zátěže činí 0,0025 mg.s1
). S ohledem na vodnost Moravy ve výši řádově prvé desítky m3.s-1 bude projev uvedené zátěže na kvalitě
vody v toku neznatelný (příspěvek ke stávajícímu znečistění v toku v řádu 10-5 až 10-4 mg.l-1.
Provoz nepředstavuje významné riziko pro kvalitu povrchových nebo podzemních vod v případě
mimořádných stavů. V areálu není předpokládán zvýšený rozsah nakládání s nebezpečnými látkami ve
smyslu přílohy č. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách. Riziko úniku závadných látek z dopravního prostředku
odpovídá běžné úrovni obecného rizika silniční dopravy a je redukováno umístěním odlučovačů ropných látek
před vstupem srážkových vod do srážkové kanalizace.
Prověřovaný záměr lze hodnotit jako bez významných vlivů na povrchové vody.
Vlivy na podzemní vody

Změny hydrogeologických charakteristik, vliv na kvalitu podzemní vody
Při výstavbě jednotlivých objektů budou prováděny výkopové práce pro potřebu založení stavebních objektů.
Zasažení hladiny podzemní vody výkopovými pracemi je očekáváno pouze v případě retenční nádrže, kdy
bude nutné odvodnění výkopové jámy. Dále budou podzemní vody zasaženy při realizaci zasakovacích
objektů.
Záměr je bez nároku na odběr podzemních vod.
V současné době je lokalita užívána k zemědělské produkci. Srážkové vody spadlé na území jsou z větší části
odbourány odparem a evapotranspirací, z menší části pak zasakují do podzemí. Během provozu záměru
budou srážkové vody, zachycené na střechách budov a povrchu komunikací a manipulačních ploch s
výjimkou vod z parkovacích stání budou odvedeny areálovou kanalizací a zasakovány do podzemí. Tímto
řešením dojde oproti stávajícímu stavu k významnému posílení přímé dotace podzemních vod na úkor
odparu a evapotranspirace. V průměrném klimatickém roce bude objem dotace podzemních vod srážkami
činit zhruba 18.006 m3, což představuje průměrnou dotaci ve výši 0,57 l.s-1.
Důsledkem zasakování srážkových vod může dojít zejména v případě dlouhotrvajících srážek k lokálním
změnám hydrogeologických charakteristik mělkého zvodnění. V místě zasakovacího objektu (zasakovacích
objektů) bude docházet v době dotace podzemních vod k nástupu hladiny podzemní vody a s tím
souvisejícím lokálním změnám v generelním směru proudění podzemní vody (odklonu mimo místo dotace).
Kapacita kolektoru mělké zvodně byla ověřena v rámci hydrogeologického průzkumu jako dostatečná.
S ohledem na úroveň hladiny podzemní vody a předpokládanou vysokou transmisivitu kolektoru říčních
klastik nejsou, při odpovídajícím technickém zabezpečení zasakování vod, v této souvislosti předpokládány
negativní vlivy nebo vlivy, které by narušovali charakteristiky hydrologického systému říčních teras řeky
Moravy v okolí lokality.
Není předpokládáno zasažení hladiny podzemních vod a riziko přímého ovlivnění jejich kvality během
výstavby.
U srážkových vod odvedených ze střech a ostatních ploch mimo parkovacích není očekávána změněná
kvalita. Pouze v zimní sezónně je možné v případě chemické údržby komunikací v areálu očekávat zvýšené
koncentrace chloridů v odváděné srážkové vodě. Případná zátěž chloridy může být významně snížena
organizačními opatřeními a současným odtokem srážkových vod ze střech objektů a ostatních ploch, který
činí zhruba 40 % odtoku srážkových vod z areálu.
Provoz nepředstavuje významné riziko pro kvalitu podzemních vod v případě mimořádných stavů. V areálu
není předpokládán zvýšený rozsah nakládání s nebezpečnými látkami ve smyslu přílohy č. 1 zákona č.
254/2001 Sb. o vodách. Riziko úniku závadných látek z dopravního prostředku odpovídá běžné úrovni
obecného rizika silniční dopravy a je redukováno odvodněním parkovacích ploch přes ORL do povrchového
toku.
Vlivy na podzemní vody lze hodnotit jako nízké až středně významné s lokálním rozsahem.
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Vlivy na vodní zdroje
Záměr je lokalizován mimo ochranná pásma nebo dosah vodních zdrojů pro veřejné nebo individuální
zásobování pitnou vodou. Zdroje podzemních vod nebudou výstavbou ani provozem záměru dotčeny.

Vlivy na půdu
Záměr vyžaduje zábor zemědělského půdního fondu v rozsahu 43.200 m2 (pro navržený rozsah stavby);
zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa není vyžadován.
Realizací stavby dojde k záboru pozemků převážně ve III a IV. třídě ochrany zemědělské půdy. Zvláště
chráněná zemědělská půda náležející do I. a II. třídy ochrany nebude dotčena.
Pozemky na lokalitě jsou tvořeny převážně půdami s podprůměrnými produkčními schopnostmi. Z
agronomického hlediska se jedná o půdy nevyrovnané, průměrných až podprůměrných kvalit s méně
příznivým vodním režimem, ovlivněné antropogenní činností. Svrchní kulturní vrstva půdy však vykazuje
příznivé vlastnosti a je využitelná zejména pro zúrodnění těžkých, hlinitojílovitých a jílovitých zemědělských
půd na jiném místě.
Realizací záměru bude narušena stávající organizace zemědělské půdy a dočasně – do doby plné
zastavěnosti územním plánem navržené průmyslové zóny a realizace JV obchvatu Otrokovice – zde vzniknou
velkovýrobně obtížně využitelné zbytkové plochy zemědělské půdy. Tyto plochy však budou přístupné
zemědělské obsluze a je možné jejich využití místními soukromě hospodařícími zemědělci či jejich uvedení do
klidu zatravněním.
Změna odtokových poměrů na pozemku podstatně neovlivní hospodaření s vodou na zbývající zemědělské
půdě budoucího areálu, je však nutno ji uvažovat při řešení odkanalizování celého areálu. V každém případě
by bylo vhodné realizovat zpevněné plochy pouze v minimálním potřebném rozsahu a zvýšit podíl zelených
ploch s výsadbami na úkor ploch zpevněných - a to i z hlediska mikroklimatu (prašnost, přehřívání).
Zájmové území je situováno v přirozené sedimentační poloze a dochází zde v pravidelných intervalech
k zaplavování pozemků za přívalových dešťů. Tato problematika bude vyřešena a realizována v návaznosti
na připravovanou stavbu komunikace R55 – JV obchvat Otrokovice a související připravované pozemkové
úpravy na k.ú. Kvítkovice i k.ú. Napajedla. Aktuálně je však území stavby ohroženo záplavami za přívalových
dešťů a v rámci stavby by bylo vhodné realizovat příslušnou ochranu před extravilánovými vodami.
Vlivy na znečištění půdy v zájmovém území záměru lze hodnotit jako nulové.

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

Vlivy na nerostné zdroje
Záměr není ve střetu se zájmy ložiskové ochrany. Realizace záměru nevyžaduje těžbu nerostných surovin ve
významném rozsahu. Zdroje nerostných surovin nebudou v důsledku přípravy nebo provozu záměru dotčeny.

Vlivy na jiné přírodní zdroje
Přírodní zdroje nebudou výstavbou ani provozem záměru narušeny či znehodnoceny. Poškození či ztrátu
geologických či paleontologických památek nelze předpokládat.
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Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Záměr bude realizován na ekologicky nestabilním území v prostředí zemědělské půdy v rámci navržené
průmyslové zóny v k.ú. Napajedla. V území není registrován výskyt biotopů zvláště chráněných druhů rostlin
nebo živočichů, nelze tudíž předpokládat přímé nebo zprostředkované ohrožení populací těchto druhů.
Záměr nevyžaduje zásah do žádné přírodní lokality, ani do osamocených vegetačních prvků. Vlivy na flóru a
faunu lze považovat za prakticky nulové.
Kácení dřevin v rámci výstavby areálu není navrhováno – na ploše se nevyskytují.
Záměrem není dotčen žádný prvek ÚSES. Záměr nekoliduje s významnými krajinnými prvky, jejichž ochrana
je obecně stanovena zákonem 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Není rovněž dotčen žádný
registrovaný významný krajinný prvek. Významné krajinné prvky v širším okolí záměru (vodní toky) nebudou
záměrem nijak významně dotčeny.
Realizace záměru nepovede ke změně biotických charakteristik lokality. Dotčena budou pouze společenstva
vyskytující se zemědělské ploše.
Odpady produkované z provozu nebudou na místě odstraňovány ani dlouhodobě ukládány.
Jiné vlivy na flóru a faunu (znečištění ovzduší, hluk) nejsou očekávány.
Realizací posuzovaného záměru nedojde k plošnému ovlivnění ekologické stability území.
Záměr se nenachází v žádném zvláště chráněném území, ani nemá významný vliv na žádnou evropsky
významnou lokalitu nebo ptačí oblast (Natura 2000). Vlivy na EVL a PO byly vyloučeny stanoviskem KÚ
Zlínského kraje, OŽPZ, ze dne 21.5.2007 (viz příloha č. 4 Doklady).

Vlivy na krajinu
Záměr je umístěn na ploše zemědělského půdního fondu, která je součástí navržené průmyslové zóny
v severní části katastru města Napajedla, mimo zástavbou měst Napajedla a Otrokovice. Realizací záměru
nedojde k významné změně krajinného rázu, krajinné struktury či jiné krajinné charakteristiky.
Navrhovaný areál bude měřítkem odpovídat okolním průmyslovým objektům. Dopad realizace záměru na
krajinu lze označit málo významný. Areál není umístěn v exponované lokalitě z hlediska krajinného rázu.

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

Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Vliv na dopravní infrastrukturu je dán zejména intenzitou dopravy obsluhující záměr. Celkový počet vozidel
obsluhujících záměr nepřekročí v součtu příjezdů a odjezdů cca 650 vozidel za den, z toho cca 400 osobních
vozidel, cca 240 lehkých (dodávkových) a středních nákladních vozidel a cca 16 těžkých nákladních vozidel
(kamionů). Záměr je dopravně napojen na silnici III/4974. Doprava bude dále směrována v naprosté většině
na silnici I/55. Při dopravní trase po silnici III/4974 směrem k I/55 se nenachází žádná obytná nebo jinak
chráněná zástavba, jde o čistě výrobní zónu. Z tohoto pohledu tedy nevzniká z hlediska ochrany životního
prostředí nutnost ochrany okolního území.
Při celkové pozaďové intenzitě dopravy na silnici I/55 v úrovni cca 16.500 vozidel za 24 hodin, z toho cca
5.000 těžkých (dle sčítání ŘSD, rok 2005), bude tvořit podíl vozidel obsluhujících záměr nejvýše cca 4%
celkových intenzit dopravy a cca 5% nákladní dopravy. S ohledem na rozdělení dopravy do dvou směrů bude
tento podíl reálně cca poloviční. Potenciální přitížení vlivem záměru je proto celkově nízké a v pásmu
přirozeného kolísání dopravy.
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Protože záměr je v souladu s územním plánem, nedochází k nárůstu zbytné dopravy. Realizace záměru
zároveň vylučuje v daném prostoru realizaci záměrů jiných, avšak obdobných, a tím i dopravními nároky
srovnatelných.
Záměr respektuje polohu připravované silnice R55, po dokončení bude využita pro dopravní obsluhu záměru.
Záměr neovlivňuje ostatní komunikace v území ani stávající pěší, cyklistické nebo jiné trasy.
Pro období výstavby lze učinit obdobné závěry, jako pro období jeho provozu, půjde navíc o vliv dočasný.
Záměr nemá dopad na stávající infrastrukturu v území. Součástí stavby budou přeložky inženýrských sítí,
které kolidují s navrženou stavbou (vodovod, VN 22 kV).

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

D.II.
ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Rozsah přímých negativních vlivů je prakticky omezen rozsahem stavby a navazující automobilovou
dopravou.
Mezi nejvýznamnější vlivy lze řadit tyto charakteristiky:
→ ovlivnění kvality ovzduší,
→ vlivy na povrchové a podzemní vody,
→ vliv na dopravu.
Ve všech uvedených charakteristikách jsou důsledky realizace záměru jsou hodnoceny jako nízké až střední,
lokálního rozsahu. V ostatních složkách a charakteristikách životního prostředí jsou vlivy hodnoceny jako
zanedbatelné až nulové, objektivně neprokazatelné.
Vlivy přesahující platné limitní či hraniční hodnoty nejsou u posuzovaného záměru očekávány.

D.III.
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Nepříznivé vlivy na jednotlivé složky a faktory životního prostředí i sociální sféru v rozsahu přesahujícím
státní hranice jsou vyloučeny.

D.IV.

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

omezování emise tuhých látek,

−

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

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

−

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

f systém nakládání se srážkovými vodami bude realizován podle projektového návrh - srážkové vody ze
střech objektů a zpevněných ploch komunikací budou sváděny do areálové kanalizace s retenční jímkou
a dále zasakovány na pozemku investora; vody z parkoviště budou napojeny do jednotné kanalizace
přes odlučovač lehkých kapalin; konkrétní podmínky pro nakládání se srážkovými vodami stanoví
příslušný vodoprávní úřad;
f odpadní vody splaškové budou odváděny splaškovou kanalizací se zaústěním do vlastní biologické ČOV;
předčištěné vody z ČOV budou svedeny do navržené jednotné kanalizace s napojením do stávající
jednotné kanalizace v prostoru před areálem STT Otrokovice; konkrétní podmínky nakládání se
splaškovými vodami a provozu ČOV stanoví příslušný vodoprávní úřad;
f vhodnost zasakování srážkových vod a případné podmínky pro tento způsob nakládání se srážkovými
vodami budou ověřeny odborným hydrogeologickým posudkem;
f na celé ploše bude provedena skrývka ornice a podorniční vrstvy, využití bude specifikováno v PD; ornice
a podorničí bude využito v rámci zemědělského hospodaření a finálních terénních úpravách v areálu;
f jako součást stavby navrhnout výsadbu zeleně; pro vegetační a sadové úpravy navrhnout druhy
odpovídající místním klimatickým podmínkám, přizpůsobit půdní poměry jejich požadavkům; využít
zejména druhy a kultivary dřevin, které jsou vhodné pro výsadbu v městském prostředí; zajistit řádnou
péči o veškerou zeleň na plochách náležejících k záměru včetně případných dosadeb za uhynulé jedince;
f instalovaná technologická zařízení budou splňovat obecné požadavky z hlediska emise hluku; při volbě
technologií záměru (vytápění, vzduchotechnika, klimatizace apod.) je nutno dbát běžných pravidel
protihlukové ochrany; technická zařízení budov je vhodné situovat do západních částí jednotlivých hal
(směrem k železniční trati);
f v průběhu výstavby bude prováděn odborný archeologický dozor; v případě pozitivního archeologického
nálezu bude umožněn záchranný archeologický průzkum;
f pro zmírnění negativních dopadů je vhodné využít následných opatření kompenzační opatření:
−

uvedení zbytkových ploch do klidu zatravněním, pokud nebude zájem o jejich malovýrobní využití,

−

maximální ozelenění celého areálu;

f bude vypracován provozní řád zařízení, ve kterém budou specifikovány povinnosti provozovatele
k vodohospodářským objektům a zařízením v areálu;
f bude vypracován havarijní plán areálu, ve kterém budou zohledněna všechna rizika vyplývající
z charakteru provozu a místních podmínek;
f za běžného provozu preferovat zimní údržbu zpevněných ploch a komunikací mechanickým způsobem
s omezením chemické údržby (chloridy);
f během provozu budou prováděny pravidelné kontroly a revize jednotlivých objektů vodohospodářské
části stavby.

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

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

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

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

F.II.
DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
V rámci projektové přípravy bylo v předstihu zahájeno územní řízení k posuzované stavbě.
Ve vyjádřeních dotčených správních úřadů k předložené projektové dokumentaci se neobjevuje žádné
nesouhlasné stanovisko.
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 20
dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení. Souhrnné vypořádání všech písemných připomínek bude
součástí písemného závěru ze zjišťovacího řízení, který vydá příslušný úřad.

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

kategorie:
bod:
název:
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

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

provozně manipulační hala s vestavbou

9 602,90 m2

administrativní budova

1 637,50 m2

celkem

11 240,40 m2

ostatní zpevněné plochy:

16.250 m2

počet parkovacích stání celkem:

91 stání pro OA
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Záměr je umístěn v severní části katastru města Napajedla.
kraj:

Zlínský

okres:

Zlín, 3705

obec:

Napajedla, 585513

katastrální území:

Napajedla, 701572

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

Stavba se nachází v severní části katastru města Napajedla v zóně vymezené pro výrobu a průmysl. Lokalita
je v současné době volná bez zástavby.
V sousedství záměru se nachází stávající areál Truck Servisu Samohýl MB. Severozápadně od řešeného
areálu prochází silnice I/55.
Výstavbou nových objektů investor řeší centralizaci dosud roztříštěných provozů. Areál je umístěn
v průmyslové zóně na okraji města Napajedla vedle návaznosti na stávající areál Autocentra Otrokovice.
Poloha areálu byla zvolena s ohledem na snadnou dopravní dostupnost a existenci potřebných inženýrských
sítí na pozemku event. v blízkosti areálu.
Lokalita v k.ú. Napajedla vyhovuje požadavkům společnosti co do umístění v regionu s napojením na silnici
I/55 a další komunikační tahy zajišťujících spojení na region a do celé ČR.
Navržený areál bude sloužit jako centrální sklad společnosti. Další provozovny jsou v Brně, Ostravě, Zlíně,
Karlových Varech a Praze (2x).

Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení
Architektonická koncepce vychází z požadovaného dispozičního, provozního, funkčního a objemového řešení
stavby, tak aby byla zajištěna její funkce a stavba byla přizpůsobena svému okolí.
Objekt tvoří jeden monoblok se vzájemně navazující jednopodlažní (přízemní) halou, dvoupodlažním
přístavkem administrativní budovy a vestavbou, a je dispozičně i funkčně propojen.
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Součástí haly je zastřešená nákladní rampa. Navrhovaný komplex plně využívá prostorové možnosti daného
pozemku. Výškově objekt vychází z potřeb technologie provozu a vztahu ke stávající úrovni obslužné
komunikace. Plně respektuje výškové poměry staveniště.
Situace stavby a jejího okolí je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.3.).
Obr.: Situace stavby (1:10 000)

Zásady technického řešení
Stavba zahrnuje následující stavební objekty:
SO 001 – Provozně manipulační hala
SO 002 – Administrativní budova
SO 003 – Vrátnice
SO 004 – Vlajkové stožáry
SO 005 – Příprava území
SO 006 – Komunikace, zpevněné plochy, parkoviště a chodníky
SO 007 – Příjezdová komunikace
SO 008 – Kanalizace dešťová + ORL
SO 009 – Retenční nádrž
SO 010 – Kanalizace splašková a ČOV
SO 011 – Přeložka vodovodu
SO 012.1 – Přípojka vody
SO 012.2 – Přípojka vody- signální kabel
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SO 013 – Přeložka vn
SO 014 – Přípojka VN
SO 015 – Přípojka nn
SO 016 – Trafostanice
SO 017 – Přípojka Telefonica
SO 018.1 – Plynovodní přípojka a měrný objekt
SO 018.2 – Plynovodní přípojka a měrný objekt - signální kabel
SO 019– Venkovní osvětlení
SO 020 – Terénní a sadové úpravy
SO 021 – Oplocení
SO 022 – Zasakování
SO 023 – STL plynovodní rozvod v areálu

Inženýrské sítě
Přístup na pozemek bude zajištěn odbočením ze silnice č. III/4974. Odbočení bude vybudováno v místě
trvalého napojení areálu.
Bude nutné vybudovat přeložku vzdušného vedení vn, která v současné podobě zasahuje do navrhované
zástavby. Trasa navrhované přeložky je zřejmá z doložené situace.
Za účelem uvolnění staveniště je nutno řešit přeložku stávající přípojky vody pro STT a.a. Jedná se o
přeložku vodovodu z trubek LT DN 100, která je předmětem řešení SO 011.
V rámci stavby bude realizováno připojení na následující infrastrukturu:


Připojení na zdroj el. energie



Připojení na vodovod



Připojení na kanalizaci



Připojení na plyn



Připojení slaboproudých rozvodů

Základní údaje o provozu, výrobním programu a technologii
Jedná se o areál, resp. objekt nevýrobního charakteru, jehož hlavní funkcí je distribuce a velkoobchodní
prodej materiálu TZB.
Sortiment tvoří materiál pro rozvody zdravotechniky, topení a vzduchotechniky ve stavebních objektech,
materiál pro přípojky inženýrských sítí apod.
Základní forma prodeje je velkoobchodní prodej s distribucí zboží automobily provozovatele s doplňkovým
pultovým prodejem vybraného zboží pro maloodběratele – vybavení koupelen apod.
Kapacita provozu, výroby
Předpokládané množství skladovaného materiálu pro rozvody zdravotechniky, topení a vzduchotechniky ve
stavebních objektech (v hale)
12.000 tun
Množství skladovaného materiálu pro přípojky inženýrských sítí např. typu GEBERIT(venkovní skládka)
30 až 40 tun
Množství ocelových trubek skladovaných v hale

cca 100 tun

Popis technologie skladování
Sklad bude umístěn v betonové hale o užitkové ploše cca 104 x 83 m, se světlou výškou po vazník 9,5 m.
Prostor příjmu bude umístěn pod přístřeškem o velikosti cca 63,57 x 22,16 m.
Příjem bude umožňovat vykládku zboží ze dvou nákladních automobilů. Snížen bude o 1,2 m.
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Expedice bude navazovat na skladový prostor haly.
Pro expedici bude umístěno na obvodovém plášti 22 ks sekčních vrat o rozměru 2500 x 2500 mm. Celý
prostor před expedicí bude snížen o 1,2 m a bude umožňovat vyskladňování přímo na korby nákladních
automobilů.
Pro příjem hutního materiálu – ocelových trubek budou na fasádě umístěny sekční vrata o velikosti 4 x 4,5 m
(3ks). Vrata budou ovládána průmyslovým elektropohonem s možností nouzového otevření.

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 lze považovat za nízké a málo významné. Provoz areálu nebude
příčinou překračování imisních limitů v okolí stavby.
Záměr nebude způsobovat přeslimitní hladiny hluku. Vlastní obslužná doprava záměru není zdrojem
významného dopravního hluku. Případná technologická zařízení stavby (výdechy vzduchotechniky, komín
kotelny, apod.) budou umístěna a ošetřena tak, aby nezpůsobovala přeslimitní hlukové vlivy v nejbližším
(resp. nejvíce dotčeném) chráněném venkovním prostoru resp. chráněném venkovním prostoru staveb.
Nejbližší venkovní chráněný prostor se nachází ve vzdálenosti více než cca 500 metrů, což je více než
dostatečná vzdálenost k utlumení jakýchkoli potenciálních hlukových vlivů na úroveň pod denní i noční limit.
Významné ovlivnění hydrologických nebo kvalitativních charakteristik povrchových nebo podzemních vod
není očekáváno. Vliv na podzemní a povrchovou vodu v posuzované oblasti a širším okolí lze souhrnně
hodnotit jako nízký až zanedbatelný. Podmínkou je bezchybná funkce a provoz navržených zařízení, které
vyžadují trvalou kontrolu a údržbu (ORL, ČOV, zasakovací objekty atd.).
Kapacita kolektoru mělké zvodně byla ověřena v rámci hydrogeologického průzkumu jako dostatečná.
S ohledem na úroveň hladiny podzemní vody a předpokládanou vysokou transmisivitu kolektoru říčních
klastik nejsou, při odpovídajícím technickém zabezpečení zasakování vod, v této souvislosti předpokládány
negativní vlivy nebo vlivy, které by narušovali charakteristiky hydrologického systému říčních teras řeky
Moravy v okolí lokality.
Vliv na půdu (zábor, kvalita) je hodnocen jako málo významný. Realizací stavby dojde k záboru pozemků
převážně ve III a IV. třídě ochrany zemědělské půdy. Zvláště chráněná zemědělská půda náležející do I. a
II. třídy ochrany nebude dotčena.
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. Ovlivnění prvků územního
systému ekologické stability ani významných krajinných prvků není předpokládáno. Záměr nekoliduje s
žádnými zvláště chráněnými územími, evropsky významnými lokalitami nebo ptačími oblastmi (Natura 2000).
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V prostoru záměru se nenachází žádné architektonické a historické památky, které by mohly být záměrem
negativně ovlivněny.
Záměr povede ke zvýšení dopravní zátěže na přilehlých komunikacích. Podíl vozidel obsluhujících záměr bude
tvořit nejvýše cca 4% celkových intenzit dopravy a cca 5% nákladní dopravy. S ohledem na rozdělení
dopravy do dvou směrů bude tento podíl reálně cca poloviční. Potenciální přitížení vlivem záměru je proto
celkově nízké a v pásmu přirozeného kolísání dopravy.
Záměr nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů.
Ve všech sledovaných oblastech (obyvatelstvo, ovzduší, povrchová a podzemní voda, půda, fauna, flóra,
ekosystémy, krajina případně jiné) jsou možné vlivy záměru výstavby a provozu Provozně administrativního
areálu v k.ú. Napajedla v prostoru průmyslové zóny v severní části katastru 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 únosný a přijatelný. Celková ekologická zátěž území nepřekročí vlivem
záměru únosnou mez a nedojde ke změně charakteru území. Využití území nevyvolává žádné
střety zájmů z hlediska územního plánování a záměr je v souladu s platným Územním plánem
města Napajedla.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze
hodnotit jako nízkou, bez zásadních a významných negativních dopadů.
Variantu realizace prověřovaného záměru lze z hlediska možných vlivů na životní prostředí
považovat za přijatelný způsob využití a rozvoje území.
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ČÁST H

(PŘÍLOHY)
Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem tohoto oznámení.
Seznam příloh:
1. Mapové, obrazové a grafické přílohy
1.1. Situace širších vztahů 1:50 000
1.2. Situace zájmového území 1:25 000
1.3. Situace okolí stavby 1:10 000
1.4. Hydrologická situace
1.5. Situace záměru na podkladu ortofotomapy
1.6. Fotodokumentace
2. Situace stavby
3. Rozptylová studie
4. Doklady
- vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
- stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i zákona č. 114/1992 Sb.
- vyjádření dotčených úřadů v rámci územního řízení
- autorizace zpracovatele oznámení
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska záměru s územně plánovací dokumentace je
uvedeno v příloze č. 4 (Doklady):
Městský úřad Napajedla, Stavební úřad, č.j.: SÚ/07/RK 19 ze dne 11.4.2007
„… návrh uvedené stavby „provozně administrativní areál f. GIENGER spol. s r.o. Zlín“ ….. je v souladu
s platným územním plánem města Napajedla.“
Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., je uvedeno v příloze č. 4
(Doklady):
Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, č.j.: KUZL 318482007 ze dne
21.5.2007:
„… hodnocený záměr nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí
oblast.“

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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PŘÍLOHA 1

(MAPOVÉ, OBRAZOVÉ A GRAFICKÉ PŘÍLOHY)

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Provoznì administrativní areál v k.ú. Napajedla
1.1. SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHÙ

mìøítko 1:50 000

LEGENDA:
lokalizace zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Provoznì administrativní areál v k.ú. Napajedla
1.2. SITUACE ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

mìøítko 1:25 000

LEGENDA:
lokalizace zámìru - zájmové území

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Provoznì administrativní areál v k.ú. Napajedla
1.3. SITUACE OKOLÍ STAVBY

mìøítko 1:10 000

LEGENDA:
lokalizace zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Provoznì administrativní areál v k.ú. Napajedla
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

Provoznì administrativní areál v k.ú. Napajedla
1.4. HYDROLOGICKÁ SITUACE - legenda

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

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Provoznì administrativní areál v k.ú. Napajedla
1.5. SITUACE ZÁMÌRU NA PODKLADU ORTOFOTOMAPY

ortofotomapa ÈR, pøevedeno do mìøítka 1 : 10 000

LEGENDA:
lokalizace zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Provoznì administrativní areál v k.ú. Napajedla
1.6. FOTODOKUMENTACE

foto è. 1
pohled jihovýchodním smìrem do køiovatky silnice I/55 a silnice
III/4974, která je pøíjezdovou komunikací k zámìru

foto è. 2
silnice III/4974 - pohled jihovýchodním smìrem;
vpravo stávající areál Truck servisu Samohýl MB

foto è. 4
pohled severovýchodním smìrem podél silnice I/55 (od Napajedel);
vpravo areál TS Samohýl MB a ÈS PHM EuroOil;
v pozadí výškové domy v Otrokovicích

foto è. 5
pohled na zájmové území zámìru z jihozápadu; vpravo jihovýchodní hranice stávajícího areálu TS Samohýl MB

foto è. 3
pohled na silnici I/55 severovýchodním smìrem od køíovatky
se silnicí III/4974 (smìr Otrokovice)

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Provoznì administrativní areál v k.ú. Napajedla
1.6. FOTODOKUMENTACE

foto è. 6
pohled na øešené území ze severozápadu; vpravo silnice III/4974

foto è. 8
pohled na øešené území z jihu; v pozadí stávající objekty areálu
TS Samohýl MB

foto è. 7
pohled na øešené území z jihu; v pozadí vlevo areál TS Samohýl MB,
v pozadí zástavba Otrokovic, vpravo vegetace podél silnice III/4973

foto è. 9
pohled na zájmové území zámìru ze západu; vpravo silnice III/4974 (smìr sz od silnice III/4973)

PŘÍLOHA 2
(SITUACE STAVBY)

PŘÍLOHA 3
(ROZPTYLOVÁ STUDIE)

Provozně administrativní areál
v k.ú. Napajedla
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU
Příloha č. 3 – Rozptylová studie

Zpracováno podle metodiky SYMOS 97 vydané ČHMÚ v roce 1998
a její aktualizace dle zákona č. 86/2002 Sb. a nařízení vlády č. 350/2002 Sb.

Rozptylová studie – Provozně administrativní areál v k.ú. Napajedla
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1. Úvod
Tato rozptylová studie byla zpracována jako součást oznámení záměru dle §6 zákona č. 100/2001 Sb.
na realizaci stavby „Provozně administrativní areál v k.ú. Napajedla“ jejíž součástí je realizace nových
zdrojů tepla spalujících zemní plyn, nová parkovací stání osobních automobilů a záměrem vyvolaný
nárůst dopravy.
Poloha areálu je znázorněna na následujícím obrázku (červeným obrysem):

Rozptylová studie vyhodnocuje příspěvek imisní zátěže vyvolaný provozem nově vybudovaných
tepelných zdrojů. Výsledkem výpočtu je příspěvek ke stávající imisní zátěži hodnoceného území.
Výpočtově byla hodnocena imisní zátěž oxidem dusičitým (NO2).
Jako zdrojová data pro výpočet byly použity hodnoty předané projektantem stavby a údaje Českého
hydrometeorologického ústavu Praha (ČHMÚ).
Pro výpočet byl použit počítačový program SYMOS 97p, verze 2003 vytvořený společností IDEA-ENVI
s.r.o. podle metodiky SYMOS 97 vydané ČHMÚ Praha v roce 1998 a její aktualizace dle zákona č.
86/2002 Sb. a nařízení vlády č. 597/2006 Sb.
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2. Popis metodiky
Metodika SYMOS 97 pro výpočet znečištění ovzduší vychází z nejnovějších dostupných poznatků
získaných domácím i zahraničním výzkumem, navazuje na dříve používanou metodiku (Metodika
výpočtu znečištění ovzduší pro stanovení a kontrolu technických parametrů zdrojů) vydanou
Ministerstvem lesního a vodního hospodářství ČSR v roce 1979 a podstatným způsobem ji rozšiřuje.
Metodika SYMOS 97 umožňuje:
•
•
•
•
•

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

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

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

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

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

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

Suchá depozice: je zachytávání plynné nebo pevné látky na zemském povrchu.

•

Mokrá depozice: je vychytávání těchto látek padajícími srážkami.

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

Kat. I - 20 hodin

•

Kat. II - 6 dní

•

Kat. III - 2 roky

Výpočet koncentrací z plošných zdrojů
Plošný zdroj se rozdělí na dostatečný počet čtvercových plošných elementů. Velikost elementů se volí
v závislosti na vzdálenosti nejbližšího referenčního bodu.
Výpočet koncentrací z liniových zdrojů
Stejně jako u plošných zdrojů koncentraci od liniového zdroje vypočítáme tak, že liniový zdroj
rozdělíme na dostatečný počet délkových elementů.
Poznámka: Liniovými zdroji se rozumí zejména silnice s automobilovým provozem.
Výpočet průměrných ročních koncentrací
Pro výpočet průměrných ročních koncentrací je nutné zkonstruovat podrobnou větrnou růžici, tj.
stanovit četnosti výskytu směru větru pro každý azimut od 0° do 359° při všech třídách stability a
třídách rychlosti větru. Vstupní větrná růžice obsahuje relativní četnosti v procentech pro 8 základních
směrů větru a četnosti bezvětří ve všech třídách stability.
Program umožňuje provádět výpočty nejen po 1°(předvolená hodnota), ale i v rozsahu od 0.5° do 5°.
Klimatické vstupní údaje
Klimatické vstupní údaje se obvykle týkají období jednoho roku. Pozornost je třeba věnovat tomu, zda
jsou údaje z té které meteorologické nebo klimatické stanice reprezentativní pro dané místo výpočtu.
Posouzení této reprezentativnosti je však záležitost značně komplikovaná, závisí nejen na topografii
terénu a vzdálenosti stanice od místa výpočtu, ale i na typu klimatických údajů.
Jako nejdůležitější klimatický vstupní údaj se zadává větrná růžice rozlišená podle rychlosti větru a
teplotní stability atmosféry.
Rychlost větru
se dělí do tří tříd rychlosti:
• slabý vítr 1.7 m/s
• střední vítr 5 m/s
• silný vítr 11 m/s
Poznámka: Rychlostí větru se přitom rozumí rychlost zjišťovaná ve standardní meteorologické výšce
10 m nad zemí.
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Teplotní stabilita atmosféry
její mírou je vertikální teplotní gradient popisující její teplotní zvrstvení. Stabilitní klasifikace obsahuje
pět tříd stability ovzduší:
• superstabilní - silné inverze, velmi špatné podmínky rozptylu
• stabilní - běžné inverze, špatné podmínky rozptylu
• izotermní - slabé inverze, izotermie nebo malý kladný teplotní gradient často se
vyskytující mírně zhoršené rozptylové podmínky
• normální - indiferentní teplotní zvrstvení, běžný případ dobrých rozptylových podmínek
• labilní - labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl znečišťujících látek.
Ne všechny třídy stability atmosféry se vyskytují za všech rychlostí větru. V praxi dochází k výskytu 11
kombinací tříd stability a tříd rychlosti větru. Větrná růžice, která je vstupem pro výpočet znečištění
ovzduší, tedy obsahuje relativní četnosti směru větru z 8 základních směrů pro těchto 11 různých
rozptylových podmínek a kromě toho četnost bezvětří pro každou třídu stability atmosféry.
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3. Vstupní údaje
3.1. Údaje o zdrojích
Výpočet byl proveden pro nově navržené zdroje v lokalitě, kterými byly:
• vytápění objektu tepelnými zdroji spalujícími zemní plyn
• centrální parkoviště s kapacitou 91 osobních vozidel
• záměrem vyvolaná automobilová doprava o celkové intenzitě 400 osobních vozidel,
240 lehkých a 16 těžkých nákladních vozidla denně
Instalovaný výkon kotelny bude 621 kW, výrobní hala bude vytápěna teplovzdušnými klimatizačními
jednotkami o celkovém výkonu 505 kW. Kotle a jednotky budou využívat jako palivo zemní plyn
z veřejné rozvodné sítě.
Předpokládaný obrat osobních vozidel na parkovišti bude 400 vozidel za den. Hlavní směr příjezdu byl
uvažován ze silnice I/55 od Otrokovic.
Podrobněji je uvažovaná organizace dopravy popsána v příslušných kapitolách oznámení.
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3.2. Meteorologické podklady
Pro výpočet byl využit odborný odhad podrobné větrné růžice pro lokalitu Zlín zpracovanou Českým
hydrometeorologickým ústavem Praha. Souhrn použité větrné růžice je uvedena v následující tabulce:
N
celkem 8,07

NE
9,31

E
11,26

SE
8,41

S
11,54

SW
9,88

W
10,66

NW
10,44

calm
20,43

3.3. Údaje o topografickém rozložení referenčních bodů
Pro výpočet imisní zátěže byla vytvořena pravidelná síť referenčních bodů o rozměrech 1800x1600 m
s krokem sítě 50 m a počátkem souřadnic v levém dolním rohu orientovaná shodně s JSTK.
Pro všechny referenční body byl z mapového podkladu o měřítku 1 : 10 000 odečten výškopis.
Výpočtové body pravidelné sítě jsou uvažovány ve výšce 1 m nad terénem. Poloha jednotlivých bodů
je zřejmá z grafické přílohy této studie.

3.4. Údaje o imisních limitech a přípustných koncentracích znečišťujících látek
Pro vyhodnocení výsledků výpočtu NO2 byly použity imisní limity uvedené v nařízení vlády
č. 597/2006 Sb., v aktuálním znění:
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4. Úroveň stávající imisní zátěže
4.1. Výsledky měření stávající imisní zátěže zájmového území
Nejbližší stanice imisního monitoringu je stanice ČHMÚ č. 1510 Zlín, vzdálené od hodnocené lokality
cca 11 km. Uvedené hodnoty byly naměřeny v roce 2006:
Oxid dusičitý
(NO2)
průměrná roční koncentrace (µg.m-3)

20,6

hodnota ročního imisního limitu IHr (µg.m-3)

40
-3

maximální naměřená 24hodinové koncentrace (µg.m )

116,1

datum naměření maxima v daném roce

12.1.
-3

hodnota 24hodinového imisního limitu IHd (µg.m )

-

maximální naměřená hodinové koncentrace (µg.m-3)

159,0

datum naměření maxima v daném roce

11.1.

hodnota hodinového imisního limitu IHd (µg.m-3)

200

Citovaná stanice naměřila v roce 2006 u oxidu dusičitého roční průměrnou koncentraci přibližně na
úrovni 52% imisního limitu pro průměrné roční koncentrace (LVr=40 µg.m-3). Naměřená hodinová
maxima dosahovala hodnot 159,0 µg.m-3, tedy hodnot, na úrovni cca 80% imisního limitu pro
maximální hodinové koncentrace (LV1h=200 µg.m-3).
Vzhledem k tomu, že se blízkosti hodnoceného záměru nenachází žádná stanice imisního
monitoringu, proto při popisu stávající úrovně imisní zátěže oxidem dusičitým vycházíme z rozptylové
studie Zlínského kraje zpracované Mgr. Buckem. Grafické znázornění imisní zátěže NO2 a PM10 v
okolí hodnoceného záměru je znázorněno na následujících obrázcích:
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Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že roční průměrné koncentrace oxidu dusičitého v blízkosti
navrhovaného záměru dosahují úrovně cca 12 µg.m-3, tedy asi 30% imisního limitu (LV=40µg.m-3),
maximální hodinové koncentrace v blízkost ul. Napajedelské dosahují hodnoty do 50 µg.m-3, tedy cca
24% limitu (LV=200µg.m-3).

4.2. Diskuse úrovně imisní zátěže zájmového území
Hodnocení stávající imisní zátěže oxidem dusičitým v hodnoceném území na základě výsledků měření
měřících stanic je v městském, respektive příměstském prostředí poněkud problematické, především
s ohledem na významný vliv emisí automobilové dopravy na celkovou imisní zátěž.
Z tohoto důvodu při vyhodnocení výsledků výpočtů této studie při stanovaní stávající imisní zátěže
využíváme výsledky výše citované rozptylové studie Zlínského kraje zpracované Mgr. Buckem.
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5. Výsledky výpočtu
5.1. Výsledky výpočtu imisního příspěvku provozu nových zdrojů
5.1.1. Hodnoty průměrných ročních koncentrací NO2
V žádném bodě výpočtové sítě nebylo zjištěno dosažení ročního imisního limitu.
Maximální příspěvek průměrných ročních koncentrací vychází do prostoru parkoviště a vjezdu do
areálu. Nárůst imisní zátěže v důsledku provozu navrhovaných tepelných zdrojů a nárůstu
automobilové dopravy bude, dle výpočtu, u průměrných ročních koncentrací dosahovat hodnot do
0,3 μg.m-3.
V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o příspěvek výrazně nižší než je hodnota příslušného
imisního limitu (40 µg.m-3), který výrazně neovlivní celkovou imisní situaci v lokalitě.
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5.1.2. Hodnoty maximálních hodinových koncentrací NO2
V žádném bodě výpočtové sítě nebylo zjištěno dosažení imisního limitu pro maximální hodinové
koncentrace.
Maximální příspěvek vychází do prostoru „Horní padělky“ jihovýchodně od areálu. Nárůst imisní
zátěže v důsledku provozu bude, dle výpočtu, u maximálních hodinových koncentrací dosahovat
hodnot do 1,5 μg.m-3.
V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o příspěvek výrazně nižší než je hodnota příslušného
imisního limitu (200 µg.m-3), který výrazně neovlivní celkovou imisní situaci v lokalitě.

5.1.3. Doby překročení limitních koncentrací
Z výše presentovaných výpočtů je zřejmé, že k překračování imisních limitů vlivem hodnocených
zdrojů nedochází.
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6. Celkové hodnocení vlivu záměru
Z výše uvedených naměřených hodnot a výsledků rozptylové studie vyplývá, že stávající imisní zátěž
oxidem dusičitým (NO2) v hodnoceném území je pod úrovní imisních limitů, v případě krátkodobých
koncentrací je v prostoru nejvyšších příspěvků hodnocených zdrojů maximální hodinová koncentrace
pod 50 µg.m-3, tedy pod 25% imisního limitu (LV1h = 200µg.m-3). Očekávaný nárůst imisní koncentrace
v tomto prostoru činí 1,5 µg.m-3, tedy 0,75 % imisního limitu.
V případě průměrných ročních koncentrací se maximální hodnoty za stávajícího stavu pohybují na do
12 µg.m-3, tedy cca 30% imisního limitu (LVr=40 µg.m-3). Očekávaný nárůst imisní koncentrace v tomto
prostoru činí 0,3 µg.m-3, tedy 0,75 % imisního limitu.
Z výše presentovaných výpočtů vyplývá, že příspěvek imisní zátěže vyvolaný provozem
posuzovaných zdrojů navržených v rámci stavby „Provozně administrativní areál v k.ú. Napajedla“
výrazně neovlivňující celkovou úroveň imisní zátěže v hodnoceném území a v součtu se stávající
imisní zátěží bude podlimitní.
Zatížení nejbližší obytné zástavby příspěvkem provozu hodnocených zdrojů bude velmi nízké,
prakticky neovlivňující celkovou úroveň stávající imisní zátěže.

7. Závěry
Z výše uvedených vypočtených hodnot vyplývá, že imisní zátěž vyvolaná realizací nových tepelných
zdrojů prováděném v rámci stavby „Provozně administrativní areál v k.ú. Napajedla“ a záměrem
vyvolaný nárůst dopravy nezpůsobí přeslimitní nárůst imisní zátěže oxidem dusičitým (NO2).
Příspěvek provozu nových tepelných zdrojů a záměrem vyvolané dopravy (k pozaďové imisní zátěži)
je nízký, v případě maximálních hodinových koncentrací vychází maximální hodnoty příspěvku cca
0,75 % imisního limitu pro maximální hodinové koncentrace (IHk=200µg.m-3).
V případě průměrných ročních koncentrací se maximální hodnoty příspěvků pohybují do 0,75 %
hodnoty imisního limitu (IHr=40µg.m-3).
Celková imisní zátěž zájmového území (při zahrnutí vlivu všech ostatních zdrojů znečišťování ovzduší,
např. bodových a dálkových přenosů znečištění) nebude dosahovat hodnot imisního limitu.
S ohledem na výše uváděné výsledky výpočtu, je možno předpokládat, že ani po zahájení provozu
nových tepelných zdrojů a záměrem vyvolaného nárůstu dopravy nebude docházet k překračování
imisních limitů NO2 v hodnoceném území.
V Brně 29.5.2007

………………………………………………….
ing. Pavel Cetl
autorizovaná osoba
pro výpočet rozptylových studií
číslo autorizace 3151/740/03
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8. Přílohy
8.1. Poloha výpočtových bodů pravidelné sítě
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