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ZKRATKY A VYSVĚTLIVKY:
AOPK
BaP
BRKO
BZN
CENIA
CO2
ČHMÚ
ČOV
ČR
EIA
EU
EVL
EVVO
CHKO
CHOPAV
IT
Koncepce
k.ú.
KÚ
MA 21
MEFA
MHD
MSK
MZCHÚ
MŽP
NATURA 2000
NOX
NPP
NPÚ
NPR
OOP
ORP
OVAK
PAH
PM10/PM2,5
PO
PR
REZZO
SEA
SMO
SO2
SŠ
SWOT analýza
TZL
ÚSES
UAP
VKP

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
benzo(a)pyren
biologicky rozložitelný komunální odpad
benzen
informační agentura životního prostředí
oxid uhličitý
Český hydrometeorologický ústav
čistírna odpadních vod
Česká republika
posuzování vlivů záměru na životní prostředí
Evropská Unie
evropsky významná lokalita (Natura 2000)
environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
chráněná krajinná oblast
chráněná oblast přirozené akumulace vod
informační technologie
v tomto textu vždy dokument ve smyslu § 10a) zákona č. 100/2001 Sb., ve
znění pozdějších předpisů
katastrální území
krajský úřad
Místní Agenda 21
matematický model pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla
městská hromadná doprava
Moravskoslezský kraj
maloplošné zvláště chráněné území
Ministerstvo životního prostředí
soustava chráněných území Natura 2000, tvořena evropsky významnými
lokalitami (EVL) a ptačími oblastmi (PO)
oxidy dusíku
národní přírodní památka
Národní památkový ústav
Národní přírodní rezervace
orgán ochrany přírody
obec s rozšířenou působností
Ostravské vodárny a kanalizace
Polycyklické aromatické uhlovodíky (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons)
suspendované částice frakce PM10,PM2,5 (prašný aerosol)
ptačí oblast (Natura 2000)
přírodní rezervace
registr emisí a zdrojů znečištění ovzduší
posuzování vlivů koncepce na životní prostředí
Statutární město Ostrava
oxid siřičitý
střední škola
silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby (formalizovaný závěr analýzy)
tuhé znečišťující látky
územní systém ekologické stability
územně analytické podklady
významný krajinný prvek

EKOTOXA s.r.o., Raddit consulting s.r.o.

leden 2017
5

Oznámení koncepce ‐ Integrovaný plán mobility Ostrava
VOC
ZCHÚ
ZŠ
ŽP

těkavé organické látky
zvláště chráněná území
základní škola
životní prostředí
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ÚVOD
Předložené oznámení návrhu koncepce „Integrovaný plán mobility Ostrava“ (dále také oznámení
koncepce) je zpracováno na základě § 10c) zákona číslo 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Oznámení koncepce vychází z obsahu přílohy číslo 7
citovaného zákona. Procedura posouzení vlivů na životní prostředí pro uvedenou koncepci probíhá
v souladu s § 21, písm. d) zákona, v působnosti Ministerstva životního prostředí ČR (zajišťuje
posuzování koncepcí v případech, kdy dotčené území … zasahuje na území chráněné krajinné
oblasti….). Ministerstvo životního prostředí přeneslo dle § 23, odst. 4 citovaného zákona, posuzování
strategického plánu na příslušný orgán – Moravskoslezský kraj.
Ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá dále
povinnost posoudit, zda provádění koncepce může významně ovlivnit evropsky významné lokality
nebo ptačí oblasti, zařazené do soustavy Natura 2000 a pokud ano, do jaké míry, a jaká opatření je
nutno přijmout. Na základě žádosti předkladatele byla k návrhu koncepce vydána stanoviska
dotčených orgánů ochrany přírody:
‐

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117,
702 18 Ostrava

‐

Regionální pracoviště Správa CHKO Poodří, Trocnovská 2, 702 00 Ostrava

‐

Odbor výkonu státní správy MŽP IX, Ostrava ‐ Prokešovo nám. 8, 702 00 Ostrava

Ze stanovisek orgánů ochrany přírody plyne, že posuzovaná koncepce nemůže mít samostatně nebo
ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo
na celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí.

Základním dokumentem pro zpracování Oznámení koncepce je již citovaný „Integrovaný plán
mobility Ostrava“, který byl zpracován v r. 2014.
Mezi další výchozí podklady patří koncepční podklady a informace předané zpracovatelům oznámení
předkladatelem koncepce, dále konzultace s orgány veřejné správy, literární a mapové podklady a
zkušenosti zpracovatelů při zpracování jiných oznámení SEA a dalších koncepčních materiálů. Hlavní
použité materiály jsou uvedeny v závěru Oznámení v kapitole „Seznam použitých podkladů“. Ke
zpracování kapitoly části „C“ Oznámení byly využity existující podklady v souladu s § 10b, odst. 3,
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, ve znění pozdějších předpisů.

Koncepce byla financována z Regionálního operačního programu.

Soulad oznámení uvedené koncepce s povinnostmi vyplývajícími ze zákonných ustanovení byl
konfrontován s platnou právní úpravou. Existují‐li další závažné skutečnosti, které by na posuzování
koncepce mohly mít zásadní vliv, nebyly zpracovateli oznámení koncepce v době jeho zpracování
známy.
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ČÁST A : ÚDAJE O PŘEDKLADATELI
A.1 NÁZEV ORGANIZACE
Statutární město Ostrava
A.2 IČ
IČ: 00845451
A.3 SÍDLO (BYDLIŠTĚ)
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava
A.4 JMÉNO, PŘÍJMENÍ,
PŘEDKLADATELE

ADRESA,

TELEFON

A

E‐MAIL

OPRÁVNĚNÉHO

ZÁSTUPCE

Ing. Tomáš Macura, MBA
Primátor statutárního města Ostravy

Magistrát města Ostravy
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava
Tel.: + 599443131
E‐mail: tmacura@ostrava.cz

Kontaktní osoba:
Ing. Jana Krátká
Magistrát města Ostravy
Oddělení strategií, specialista strategického plánování
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava
Tel.: +420 599 443 175
E‐mail: jkratka@ostrava.cz

Oznámení je podáváno na základě plné moci (viz příloha č. 2 Oznámení)
Koncepce Integrovaný plán mobility Ostrava byla na základě smlouvy o dílo zpracována firmou AF‐
CITYPLAN s.r.o.
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ČÁST B : ÚDAJE O KONCEPCI
B.1 NÁZEV KONCEPCE
Integrovaný plán mobility Ostrava
B.2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ (OSNOVA)
Město Ostrava zpracovalo koncepci „Integrovaný plán udržitelné mobility Ostrava“ (dále také jen
strategie nebo koncepce nebo PUM Ostrava), která bude mít platnost ve střednědobém horizontu
v následujících cca 20ti letech. Zpracování tohoto strategického dokumentu se skládá z následujících
dílčích částí.

a) část strategická
Obsahem je definování výchozího stavu procesu plánování mobility na městské úrovni a posouzení
vlivů evropského, národního a regionálního rámce, seznámení a zapojení všech partnerů a veřejnosti
do projektu. Výsledkem je nalezení konsenzu nad vizemi a strategickými cíli města. Obsahem je mimo
jiné:
•
•
•

Účel pořízení dokumentu
Vazby na stávající strategické dokumenty
Vize a strategické cíle města

b) část analytická
Definování výchozího stavu jako základní báze pro další části. Identifikace konkrétních problémů
města v oblasti udržitelné mobility. Obsahem je mimo jiné:
•
•

Velmi podrobně rozpracovaná analýza na všechny typy dopravy – dopravní průzkumy,
sociodopravní šetření, dopravní modelování a další dílčí analýzy
SWOT analýza

c) část návrhová
Návrh strategické koncepce rozvoje dopravy na řešeném území, tvorba scénářů vývoje a dopravních
prognóz, stanovení indikátorů udržitelného rozvoje, finanční plán a stabilizace procesu plánování
udržitelné mobility. Obsahuje, mimo jiné, tyto části:
•

Zhodnocení výchozích podkladů

•

Prognózu a posouzení budoucího vývoje

•

Návrh opatření a odvození aktivit a priorit

•

Návrh akčních plánů

•

Finanční plán atp.
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d) část prezentační
Cílem prezentační části je zveřejnění a medializace výsledků Plánu udržitelné mobility pro nejširší
veřejnost města a řešeného území.

Jedná se o velmi podrobné dokumenty, které jsou kompletně k dispozici na webových stránkách:

http://mobilita‐ostrava.cz/
Strategická část je základním výstupem koncepce, která určuje zaměření vize a její plnění
ve strategických cílech a z nich vycházejících opatření. Na ni navazuje návrhová část, která ji
rozpracovává do větší podrobnosti.
Především tyto části koncepce by měly být předmětem hodnocení v rámci zjišťovacího řízení. Přehled
vize, strategických cílů a opatření je popsán níže.

B.3 CHARAKTER
Integrovaný plán udržitelné mobility je strategickým dokumentem, který je vytvořen k uspokojení
potřeb mobility lidí a podniků ve městech a jejich okolí a k zajištění lepší kvality života. Účelem plánu
je vytvoření systému udržitelné dopravy tak, aby dostupnost dopravního systému byla k dispozici
všem cílovým skupinám, dále zlepšení bezpečnosti dopravy, zvýšení efektivity osobní i nákladní
dopravy a v oblasti ochrany životního prostředí snížení znečištění ovzduší, hladiny hluku a spotřeby
energie. Dokument vychází z existujících dokumentů plánování, a po zpracování a projednání s
odbornou i laickou veřejností bude sloužit jako podklad pro zpracování dopravních a regulačních
plánů.
B.4 ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY POŘÍZENÍ
Připravovaná koncepce bude sloužit jako odborný podklad pro střednědobé řešení dopravy na území
města Ostravy, a to ve všech základních druzích dopravy. Bude se promítat do rozhodování o
investicích města v oblasti dopravy a v souvisejících oblastech, jako jsou např. problematika ochrany
životního prostředí., v diskusích o směřování Ostravy v mnoha oblastech každodenního života jejích
obyvatel.

B.5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY A POSTUPY (ETAPY) ŘEŠENÍ
Stručný přehled postup (jednotlivých etap řešení) je uveden v rámci osnovy členění koncepce
v kapitole B.2. Níže uvedená část uvádí podrobnější popis jednotlivých etap řešení.
Dokument se skládá z těchto základních částí:

a) část strategická
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Cílem této části dokumentace je definování výchozího stavu procesu plánování mobility na městské
úrovni a posouzení vlivů evropského, národního a regionálního rámce, seznámení a zapojení všech
partnerů a veřejnosti do projektu. Výsledkem je nalezení vize a strategických cílů města.
b) část analytická
Definování výchozího stavu jako základní báze, pro kterou je stanoven rozsah monitoringu a
indikátory dále sledované v návrhu integrovaného plánu udržitelné mobility. Analyzovaná data se
předpokládají z časového období 2010 ‐ 2013. Cílem této části bylo odvození konkrétních problémů
města v oblasti udržitelné mobility a jejich projednání s klíčovými partnery.
c) část návrhová
Cílem návrhové části bylo provést návrh strategické koncepce rozvoje dopravy na řešeném území
(okres Ostrava, v oblasti HD včetně spádových oblastí), tvorba scénářů vývoje a dopravních prognóz,
včetně stanovení indikátorů udržitelného rozvoje, finančního plánu a stabilizace procesu plánování
udržitelné mobility.
d) část prezentační
Cílem prezentační části bylo zveřejnění a medializace výsledků Integrovaného plánu udržitelné
mobility pro nejširší veřejnost města a řešeného území co nejsrozumitelnější formou.

B.6 HLAVNÍ CÍLE
Vize
Ostrava – město ekologické, bezpečné a udržitelné dopravy s vysokým podílem cyklistické a pěší
dopravy, město bez bariér, s vynikající dopravní dostupností a efektivním využitím infrastruktury,
vysokou kulturou cestování a transparentními informacemi.
Vize a navazující strategické cíle jsou navrženy v souladu s těmito principy:
‐ udržitelnost,
‐ bezpečnost,
‐ ekologičnost,
‐ funkčnost,
‐ kvalita.

Strategické cíle a klíčová opatření
Níže uvádíme stávající, navržený přehled cílů a opatření včetně vize.

1) Zlepšení mobility a dostupnosti
a) Podpora a zvýšení kvality HD (s cílem udržení vysokého podílu HD na dělbě přepravní práce
odpovídajícímu současnému stavu)
• Marketingová a finanční podpora HD (v závislosti na inflaci a rozvoji města)
• Atraktivní nabídka spojů (pokrytí města a okolí)
• Zajištění komfortu cestujících
EKOTOXA s.r.o., Raddit consulting s.r.o.
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•
•
•
•
•
•
•

Informační podpora pro cestující
Zlepšení návaznosti spojů
Podpora taktové dopravy/zajištění adekvátní frekvence spojů
Podpora segregace hromadné dopravy od IAD v místech, které to prostorově umožňují
Rozvoj příměstské kolejové dopravy (S‐linky, vlakotramvaj)
Stavební úpravy tratí MHD s cílem zvýšení cestovní rychlosti
Rozvoj integrovaného dopravního systému

b) Rozvoj a podpora cyklistiky a pěší dopravy
• Dostavba páteřních cyklostezek (zejména ve vztahu k centru města) a vzájemné propojování
cyklotras
• Zkvalitňování stávajících cyklostezek
• Propojení cílů bezpečnými a atraktivními trasami pro cyklisty a pěší
• Doplnění podpůrných prvků pro cyklodopravu (stojany parkování, servisní místa…)
• Podpora dojížďky do zaměstnání s využitím jízdních kol
• Zlepšení prostupnosti vybraných zón pro nemotorovou dopravu
c) Zlepšení dostupnosti
• Zlepšení dostupnosti hromadnou dopravou
• Zvýšení plynulosti silniční dopravy
• Dobudování páteřní dopravní sítě a vazeb na nadregionální síť
• Rozvoj přestupních uzlů a terminálů

2) Zvýšení bezpečnosti
a) Zvýšení bezpečnosti účastníků dopravního provozu, zejména chodců a cyklistů
• Bezpečné přechody (osvětlení, značení, konstrukční řešení)
• Bezpečné cyklotrasy a křížení s ostatními druhy dopravy
• Segregace motorové a nemotorové dopravy
• Podpora dopravní výchovy dětí
b) Zvýšení bezpečnosti cestujících v hromadné dopravě
• Bezpečná vozidla hromadné dopravy (osobní a kamerový dohled)
• Bezpečné zastávky a terminály
c) Zvýšení bezpečnosti v specifických místech a negativně vnímaných lokalitách
• Omezení heren, kasin v citlivých lokalitách
• Vyšší dohled městské policie (osobní a kamerový)
• Netolerování vandalizmu a pasažérů bez zaplacení jízdného, udržování čistoty veřejných
prostor
d) Zvýšení dohledu nad dodržováním pravidel dopravního provozu (represivní opatření kombinovat
se stavebními opatřeními)
• Zvýšit počet míst s automatickým záznamem porušování pravidel silničního provozu
• Zvýšit dohled nad dodržováním pravidel silničního provozu, zejména ve vztahu k vozidlům
parkujících v úsecích se zákazem zastavení v rozhledových trojúhelnících křižovatek, v těsné
blízkosti křižovatek, přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty.

3) Zvýšení kvality života a snížení dopadů na životní prostředí
a) Ekologizace dopravy
• Zavádění nebo rozšiřování ekologických paliv a pohonů vozidel hromadné dopravy
EKOTOXA s.r.o., Raddit consulting s.r.o.
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•
•

Zavádění nových vozidel veřejné dopravy s rekuperací
Zavedení motivačních opatření pro ekologičtější vozidla (např. nižší poplatky za parkování)

b) Inteligentní urbanizmus a dopravní plánování ke snižování vynucené automobilové mobility
• Preference koncentrované zástavby s možností obsluhy hromadnou dopravou
• Utváření podmínek pro rozvoj měkké mobility (pěší a cyklistické dopravy)
• Zamezení "vylidňování" cenných lokalit a ekonomickému úpadku drobných obchodníků a
poskytovatelů služeb ‐ vyvážený přístup k řešení dopravy v dané lokalitě podle charakteru a
polohy
c) Minimalizace hluku z dopravy
• "Tiché" povrchy vozovek v citlivých lokalitách
• Omezení rychlosti v citlivých lokalitách
• Redukce intenzity dopravy v citlivých lokalitách
• Odhlučnění MHD
d) Podpora bezbariérovosti
• Rozvoj bezbariérovosti ve veřejném prostoru a veřejných budovách
• Bezbariérovost v hromadné dopravě: nízkopodlažní vozidla, bezbariérové nástupiště a
terminály
e) Ochrana klidových zón před vlivem intenzivní dopravy
• Sledování rozsahu klidových zón
• Podpora výsadby ochranné zeleně

4) Zvýšení efektivity dopravního systému, optimalizace využití infrastruktury
a) Minimalizace kongescí a časových ztrát
• Preference vozidel městské hromadné dopravy
• Rozšíření dynamického řízení a inteligentních dopravních systémů
• Podpora navigačních systémů, systémů P+R, K+R
• Eliminace "zbytné dopravy" (mimo nadřazené sítě komunikací typu D, R, TEN‐T)
b) Efektivní parkovací politika
• Rozvoj systémů P+R, K+R, B+G, B+R
• Regulace parkovacích míst pro dlouhodobé parkování ve vybraných lokalitách
• Zajištění odstavných míst pro rezidenty
c) Zvýšení efektivity využívání individuální dopravy ‐ podpora spolujízdy a sdílení vozidel
• Podpora pro carpooling
• Podpora pro carsharing
d) Zajištění kvality projektové a předprojektové přípravy
• Zajištění závaznosti vybraných norem a předpisů
• Při rekonstrukci dopravní infrastruktury zohledňovat
• komplexně potřeby všech uživatelů

B.7 PŘEHLED UVAŽOVANÝCH VARIANT ŘEŠENÍ
Integrovaný plán mobility Ostrava je navržen v jedné hlavní variantě. Forma návrhu ovšem umožňuje
alternativní postup při implementaci koncepce v rámci realizaci projektů / aktivit při respektování
hlavního rámce koncepce.
EKOTOXA s.r.o., Raddit consulting s.r.o.
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Projekty musí být vybírány v souladu s principy minimalizace vlivů na životní prostředí a musí být tedy
podrobeny posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), případně naturovému hodnocení, respektive
hodnocení dle procedury stavebního zákona v případě těch projektů, které zákonu č. 100/2001 Sb.,
resp. § 45i zákona č. 114/1992 Sb., nebudou podléhat.
B.8 VZTAH K JINÝM KONCEPCÍM A MOŽNOST KUMULACE VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ S JINÝMI ZÁMĚRY
Vzhledem ke svému zaměření má zpracovávaná koncepce vztah k řadě dokumentů na národní, krajské i
místní úrovni. Jejich úplný výčet by nebyl – vzhledem k cílům oznámení a různé úrovni vzájemných
vazeb – účelný, proto jsou uváděny pouze ty nejdůležitější
Vztah strategie ke strategickým dokumentům – Nadnárodní úroveň:
1) Bílá kniha EU – vize;
2) Akční plán pro městskou mobilitu.
Vztah strategie ke strategickým dokumentům ‐ Národní úroveň:
1) Dopravní politika ČR;
2) Dopravní sektorové strategie;
3) Nové pojetí dálniční sítě;
4) Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy;
5) Politika územního rozvoje ČR;
6) Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011 – 2020;
7) Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy 2013 – 2020.

Vztah strategie ke strategickým dokumentům ‐ Regionální úroveň:
1) Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje;
2) Plán dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje;
3) Koncepce rozvoje cyklistické dopravy na území Moravskoslezského kraje;
4) Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje;
5) Revize transevropské dopravní sítě TEN‐T;
6) Akční hlukový plán aglomerace Ostrava.

Vztah strategie ke strategickým dokumentům – Místní úroveň:
1) Územní plán
2) Strategický plán rozvoje města Ostravy

Integrovaný plán mobility je jedním ze vstupů do SP Ostravy, kde se bude oblast mobility také řešit a
kde se vychází z principů plánu mobility. Strategický plán je ve fázi přípravy – není tedy jednoznačně
dáno, které záměry bude přesně obsahovat. Lze předpokládat, že některé hlavní záměry z PUM se v
něm objeví, ale v mnohem menší míře podrobnosti než v PUM. Na Strategický plán rozvoje města
Ostravy bylo zahájeno zjišťovací řízení.
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Vazba IPUM na územní plán je popsána v Návrhové části na s. 12 – kap. 2.4. Citace:
„Územní plán Ostrava byl vydán usnesením č. 2462/ZM1014/32, ze dne: 21. 5. 2014. Jedná se tedy o
poměrně nový dokument, který je zásadní jako zdroj informací pro rozvoj dopravní infrastruktury
města. V územním plánu je uvedena řada investic do dopravní infrastruktury, které mají územní nárok
a jsou uvedeny většinou i jako VPS (veřejně prospěšné stavby). Soupis těchto investiční akcí je
vyznačen a popsán bez uvedení investora a budoucího správce, což je z hlediska územně plánovací
dokumentace standardní postup. Z celého rozsáhlého dokumentu je převzata následující citace, která
ve výrokové části uvádí koncepci rozvoje dopravní infrastruktury:
„Plochy dopravní infrastruktury vymezuje ÚPO pro zajištění dopravních vazeb mezi jednotlivými
urbanistickými soubory města a mezi městem a sousedícím územím včetně vazeb na tranzitní sítě.
Plochy dopravní infrastruktury dále vymezuje ÚPO pro zajištění dalších dopravních funkcí města
(dopravní terminály, záchytná parkoviště, vozovny, depa, překladiště apod.).“ Územní plán obsahuje
investice do veřejných komunikací, tramvajových tratí, cyklostezek, páteřních pěších tras, železničních
tratí a do vodní dopravy. Dále jsou zde uvedeny zásady dalšího postupu rozvoje městské hromadné
dopravy, zastoupené zejména umístěním přestupních terminálů na okraji města a rozvojem systému
regionální lehké kolejové dopravy.
Jednotlivé investiční akce jsou časově rozděleny na návrh a rezervu. Vzhledem k značnému množství
investičních akcí, bylo nutné v rámci ÚPO všechny stavby takto rozdělit a tím, byla stanovena částečně
prioritizace staveb, a byla odvozena nutnost potřeby jednotlivých staveb.
Do Integrovaného plánu mobility nejsou převzaty všechny investiční akce do dopravní infrastruktury
dle územního plánu. Do tohoto materiálu jsou zahrnuty investiční akce, které dle našeho názoru je
nutné vybudovat z hlediska odstranění dopravních závad stávajících komunikací, převedení zbytné
dopravy na trasy s nižším negativním vlivem na obyvatelstvo, rozšíření systému o nové komunikace k
rozvojovým plochám a v neposlední řadě investice, které zvýší atraktivitu nemotoristické dopravy,
městské a meziměstské hromadné dopravy. O tom, které investiční akce města jsou zařazeny do
Integrovaného plánu mobility, je rozhodnuto na základě matematického modelu města (pokud se
jedná a komunikace) a na základě dalších informací z projednání dokumentace.
Dále jsou z územního plánu získány informace o rozvoji zástavby města Ostrava. Pro výhledové stavy
je vytvořen digitální model dopravy, který zohledňuje nejen nové stavby dopravní infrastruktury, ale
při tvorbě matic cest vychází i z rozvoje území, které predikuje územní plán. Tvorba návrhového a
výhledového stavu území je popsána v kapitole 3.3.2. Rozvoj území.“

V souhrnu ‐ PUM z územního plánu přebírá řadu relevantních záměrů s územním průmětem.
K územnímu plánu bylo vydáno souhlasné stanovisko Krajského úřadu z hlediska zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů ze dne 4.1.2012.

Hodnocení souladu koncepce se strategickými dokumenty v oblasti životního prostředí bude součástí
dokumentu Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví v případě, že bude
zpracováno na základě rozhodnutí příslušného úřadu v další fázi procedury SEA.
B.9 PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN DOKONČENÍ
Koncepce byla připravována od roku 2014 a v roce 2015 byla dokončena. Finální termín dokončení a
schválení koncepce závisí také na dalším vývoji procesu SEA. Předpokládané definitivní schválení
dokumentu je v první polovině roku 2017.

EKOTOXA s.r.o., Raddit consulting s.r.o.

leden 2017
15

Oznámení koncepce ‐ Integrovaný plán mobility Ostrava
B.10 NÁVRHOVÉ OBDOBÍ
Sledovaná časová období jsou 20 let pro návrh řešení, 30 let pro územní rezervu a 3‐5 let pro etapu
realizace prioritních opatření.

B.11 ZPŮSOB SCHVALOVÁNÍ
Integrovaný plán mobility Ostrava bude projednán a schvalován Zastupitelstvem města Ostravy.
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ČÁST C : ÚDAJE O DOTČENÉM ÚZEMÍ
Úvod
Zpracovatel Oznámení při přípravě níže uvedené kapitoly čerpal především z oficiálně vykazovaných
údajů Ministerstva ŽP ČR, Moravskoslezského kraje, z dat území města Ostravy, územně
analytických podkladů a dalších zdrojů včetně vlastních. Výše uvedené zdroje byly tam, kde to bylo
možné, doplněny dalšími relevantními údaji o stavu životního prostředí, například získanými z
aktuálních dokumentů týkajících se stavu ŽP v kraji ve smyslu § 10b, odst. 3, zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na ŽP, ve znění pozdějších předpisů.
Je nezbytné uvést, že cílem kapitoly o stavu životního prostředí v dotčeném území není provést
samoúčelnou kompletní analýzu stavu životního prostředí, ale odlišit významné nedostatky a trendy
v zatížení jednotlivých složek ŽP i v jejich geografické distribuci tak, aby bylo v rámci zjišťovacího
řízení možno zvážit vliv navrhovaných intervencí koncepce na vývoj životního prostředí, nezbytnost
posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. i formulaci referenčních cílů životního prostředí, jako základní
metody hodnocení vlivů koncepce na ŽP a veřejné zdraví.
C.1 VYMEZENÍ DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Územím dopadu vyčleněným pro realizaci koncepce je především Statutární město Ostrava.
Vymezené území představuje území realizace a dopadu jednotlivých projektů, které budou
připravovány a realizovány v rámci této koncepce. Působnost koncepce mimo území ČR nelze
předpokládat, působnost mimo území města Ostravy je v některých případech – např. v oblasti
veřejné dopravy s ohledem na spádové oblasti ‐ předpokládaná. Vymezení města Ostravy je
znázorněno na následujícím obrázku.
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Obr. č. 1.: Vymezení území města Ostravy

Zdroj: Vlastní zpracování dle dat v předložené koncepci
C.2 VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, KTERÉ MOHOU BÝT KONCEPCÍ
OVLIVNĚNY
Dotčeným územím je Statutární město Ostrava. Je tvořeno 39 katastrálními územími a má 23
městských obvodů: Hošťálkovice, Hrabová, Krásné Pole, Lhotka, Mariánské Hory a Hulváky, Martinov,
Michálkovice, Moravská Ostrava a Přívoz, Nová Bělá, Nová Ves, Ostrava‐Jih, Petřkovice, Plesná,
Polanka nad Odrou, Poruba, Proskovice, Pustkovec, Radvanice a Bartovice, Slezská Ostrava, Stará
Bělá, Svinov, Třebovice, Vítkovice.
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C.3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
Statutární město Ostrava má rozlohu 214,23 km2, nadmořská výška se pohybuje v rozpětí 193–336 m
n.m., hustota osídlení k 1. 1. 2016 činí 1366.2 obyvatel na km2 (ČSÚ). Lesnatost území odpovídá cca
1,6 k roku 2014 (ČSÚ) %, podíl zemědělské půdy cca 38,6 % k roku 2013 (SMO, 20105).
Ostrava patří do mírně teplé klimatické oblasti s dlouhým a mírně suchým teplým létem, mírně
teplým jarem a podzimem a krátkou mírně teplou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky.
Průměrná roční teplota vzduchu se v hodnoceném území pohybuje kolem 8,8°C, průměrná teplota v
nejchladnějším měsíci (leden) se pohybuje na úrovni ‐1,2°C a v nejteplejším měsíci (červenec) na
úrovni +18°C. Průměrný roční úhrn srážek dosahuje úrovně 660 mm.

3.1 OVZDUŠÍ
EMISNÍ SITUACE
Na území statutárního města Ostravy bylo v roce 2013 provozováno 865 bodově sledovaných
vyjmenovaných zdrojů, které vypouštějí emise prostřednictvím 1 169 výduchů (komínů).
Označení skupin vyjmenovaných zdrojů odpovídá příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší:
•

skupina 1 – Energetika – spalování paliv

•

skupina 2 – Tepelné zpracování odpadu, nakládání s odpady a odpadními vodami

•

skupina 3 – Energetika – ostatní

•

skupina 4 – Výroba a zpracování kovu a plastu

•

skupina 5 – Zpracování nerostných surovin

•

skupina 6 – Chemický průmysl

•

skupina 7 – Potravinářský, dřevozpracující a ostatní průmysl

•

skupina 8 – Chovy hospodářských zvířat

•

skupina 9 – Použití organických rozpouštědel

•

skupina 10 – Nakládání s benzinem

•

skupina 11 – Ostatní zdroje

Tabulka 1: Emise znečišťujících látek z vyjmenovaných zdrojů [t/rok], v členění dle přílohy č. 2 k
zákonu č. 201/2012 Sb., statutární město Ostrava, stav 2013
TZL

PM10

PM2,5

BaP

NO2

NOX

SO2

VOC

229,19

194,86

128,51

0,00

312,19

6105,05

7279,31

134,43
6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,597

3 – Energetika –
ostatní

140,27

75,44

41,17

0,01

2,26

452,70

187,32

133,12
9

4 ‐Výroba a
zpracování kovu a
plastů

663,86

522,33

331,59

0,06

13,12

2624,95

1526,24

7,645

Skupina
1 Energetika –
spalování paliv
2 – Tepelné
zpracování odpadu
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Skupina

TZL

PM10

PM2,5

BaP

NO2

NOX

SO2

VOC

5 – Zpracování
nerostných surovin

3,08

1,25

0,48

0,00

0,08

16,98

6,86

6 – Chemický
průmysl

0,00

0,00

0,00

0,00

0,21

21,02

0,00

4,589

7 – Potravinářský,
dřevozpracující a
ostatní průmysl

1,25

0,68

0,33

0,00

0,01

2,99

0,14

0,209

9 – Použití
organických
rozpouštědel

1,11

0,80

0,52

0,00

0,06

11,41

0,02

117,29
5

10 – Nakládání
s benzinem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,249

11 – Ostatní zdroje

1,02

0,82

0,57

0,00

0,11

20,45

29,32

0,494

Celkový součet

1 040

796

503

0,06

328

9 256

9 029

402

Z podílu jednotlivých skupin vyjmenovaných zdrojů na celkovém imisním zatížení vyplývá, že:
•

na emisích tuhých znečišťujících látek, resp. jejich frakcí se zdroje skupiny 4 podílejí více než
64 %, zdroje skupiny 1 téměř 24 % a zdroje skupiny 3 více než 10 %

•

na emisích benzo(a)pyrenu se podílí nejvýznamněji zdroje skupiny 4,

•

na emisích NOx, NO2 a SO2 mají nejvýznamnější podíl zdroje skupiny 1.

Nejvýznamnější provozovny (dle identifikačního čísla provozovny, ISPOP) zdrojů znečišťování ovzduší
produkují cca 30 % emisí TZL, 40 % PM10, 50 % PM2,5 ze všech vyjmenovaných zdrojů. Nejvyšší
množství emisí je vypouštěno do ovzduší ze zdrojů z kategorie 4. Výroba a zpracování kovu a plastu –
provozovny společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. závod 12‐Vysoké pece a závod 13‐Ocelárna.
Dále je uvedena emisní bilance stacionárních a mobilních zdrojů znečišťování ovzduší v členění dle
skupin zdrojů, a to v r. 2013.
Tabulka 2: Emisní bilance stacionárních a mobilních zdrojů znečišťování ovzduší v členění dle skupiny
zdroje, Moravskoslezský kraj a statutární město Ostrava, stav 2013
TZL

PM2,5

PM10

NOx

[t/r]

[t/r]

[t/r]

[t/r]

MSK

2 114,8

975,73

1 553,06

SMO

1 038,7

503,2

MSK

1 738,8

SMO
MSK‐primární
emise,
ČHMÚ 1

Kategorie zdrojů / skupina zdrojů
Vyjmenované zdroje
dle přílohy č. 2
k zákonu (bodově
sledované zdroje)
Nevyjmenované
zdroje
Vytápění domácností

Silniční doprava

SMO, MEFA

benzen
[t/r]

arsen
[t/r]

BaP
[kg/r]

17 645,5

7,55

0,086

152,64

795,8

9 203,3

5,13

0,071

62,6

710,67

1 015,5

748,3

1,06

0,014

386,41

75,46

68,12

69,32

74,35

0,189

0,002

44,51

558,4

‐

‐

5 737,0

96,93

‐

196,2

475

1 712,9

22,6

‐

1

ČHMÚ,
Emisní
bilance
České
republiky
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/embil/13embil/index_CZ.html
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Tabulka 3 Souhrn emisí dle skupin zdrojů – území SMO
Kategorie zdrojů / skupina zdrojů
Vyjmenované zdroje dle přílohy č. 2 k zákonu
(bodově sledované zdroje, REZZO1 a REZZO2)
Nevyjmenované zdroje
Vytápění domácností
Silniční doprava
Celkem

PM10

NOx
[t/r]

arsen
[kg/r]

B(a)P
[kg/r]

[t/r]
2009

883,7

9 828,7

147,3

1 644,6

2013
2009

795,8
149,3

9 203,3
190,45

70,1
2,0

62,6
38,69

2013

69,32

74,35

1,8

44,51

2009

109,6

2 608,9

‐

229,47

1 712,9

‐

17,7*

2013

*

475

2009

1 142,6

12 628,1

149,35

1 912,8

2013

1 340,12

10 990,6

71,9

124,8

Zdroj dat: Analýza kvality ovzduší na území města Ostravy pro rok 2009; ČHMÚ, ISPOP, stav 2013
Poznámka * ‐ emise z mobilních zdrojů vč. resuspenze
Emisně nejzatíženější lokalitou je území městského obvodu Radvanice a Bartovice, kde je emitováno
nejvýznamnější množství emisí TZL. Emisní zatížení je zde spojeno s významným množstvím emisí z
vyjmenovaných stacionárních zdrojů. (Popp, RS IPMO, 2015)
V současné době je na území aglomerace evidováno cca 770 jednotlivě sledovaných stacionárních
zdrojů znečišťování ovzduší (dříve zařazených do kategorie REZZO 1 a 2). Na celkových emisích se jich
významněji podílí pouze několik desítek. Jedná se především o hutní výroby (aglomerace rud, výroby
surového železa, oceli a slévárenství), výrobu koksu, energetiku a teplárenské zdroje. Přibližně
patnáct nejvýznamnějších provozoven ročně produkuje 90 % všech emisí individuálně sledovaných
zdrojů, přičemž nezanedbatelný podíl mají rovněž obtížně vyčíslitelné fugitivní emise TZL, ke kterým
dochází např. u skladovacích ploch, manipulací se sypkými materiály a v halách s prašnými provozy.
(ČHMÚ ‐ Grafická ročenka 2015)
V období let 2002–2013 došlo u výše uvedených významnějších zdrojů k poklesu emisí všech
sledovaných znečišťujících látek (např. u TZL o cca 50 %, u SO2 a NOx o cca 25 %). Část poklesu je
důsledkem snížení výroby surového železa a provázaných výrob hutního koksu a oceli, spojeného
např. s odstavením provozu koksovny Jan Šverma a některých výrob EVRAZ Vítkovice Steel v Ostravě.
Zároveň byla v uplynulém období realizována řada významných opatření ke snížení především emisí
TZL, na něž jsou navázány toxické emise těžkých kovů a POP. Přes tato pozitiva je produkce emisí
uvedených škodlivin, ale i dalších, jako jsou CO a VOC, stále vysoká a spolupodílí se na zhoršené
kvalitě ovzduší nejen na území aglomerace, ale i v sousedících okresech a krajích včetně Polské
republiky. (ČHMÚ ‐ Grafická ročenka 2015)

LOKÁLNÍ TOPENIŠTĚ
Přes průmyslový charakter Moravskoslezského kraje jsou významným zdrojem emisí znečišťujících
látek do ovzduší rovněž lokální topeniště s nedokonalým spalováním méně hodnotných paliv a
mobilní zdroje. Lokální topeniště se podílejí na znečištění ovzduší významně především v podzimních
a zimních měsících při inverzním počasí a jsou producentem tuhých znečišťujících látek a široké škály
organických látek.
K nárůstu znečištění dochází i v oblastech s možnostmi alternativního vytápění ušlechtilejšími palivy
(plyn). Příčinou je mimo jiné i částečný návrat k vytápění tuhými palivy, způsobený především
zvyšováním nákladů na vytápění při současné dostupnosti levnějších druhů pevných paliv, v
některých případech doprovázený i spalováním odpadů se všemi z toho vyplývajícími negativními
důsledky.
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Dominantní role malých zdrojů znečištění ovzduší se projevuje především v případě produkce
těkavých organických látek. Společně s dopravou tak má více znatelný dopad z hlediska zátěže území
v oblastech relativně vzdálených dosahu zvláště velkých a velkých stacionárních zdrojů znečištění. V
následujícím obrázku je uvedeno rozložení zdrojů lokálních topenišť v MSK. Souhrnné srovnání
emisních bilancí dle kategorií zdrojů v tabulce, viz výše.

Obr. č. 2.: Zdroje lokálních topenišť

DOPRAVA
Z hlediska znečištění ovzduší se stále větším problémem stává, kromě výše uvedeného narůstajícího
podílu malých zdrojů znečištění ovzduší, také již citovaná doprava. A to především v důsledku
narůstající intenzity vnitrostátní i mezinárodní kamionové přepravy. Na některých úsecích silnic v
kraji se intenzita dopravy, zejména v první polovině stávající dekády, zvýšila o desítky procent.

Tabulka 4. Emisní bilance z dopravy v Moravskoslezském kraji. Zpracováno ČHMÚ ve spolupráci s od‐

bornými pracovišti (CDV), pouze na úrovni krajů.

NUTS
CZ080

TZL

SO2

NOx

CO

VOC

amoniak

Kraj

[t/rok]

[t/rok]

[t/rok]

[t/rok]

[t/rok]

[t/rok]

Moravskoslezský kraj

558,4

11,5

5737,0

7587,0

2016,5

174,7
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Tabulka 5: Emisní bilance mobilních zdrojů, statutární město Ostrava, stav 2013

Emise
mobilní
zdroje ‐
SMO

Typ emisí

PM2,5
[t/rok]

PM10
[t/rok]

NOX
[t/rok]

Benzen
[t/rok]

B(a)P
[kg/r]

Silniční doprava: primární (výfukové) emise, otěry
brzd a pneumatik

119,1

156,3

1 719,9

22,6

13,9

Silniční doprava: resuspenze (zvířený prach) 2

77,1

318,7

‐

‐

3,8

Nejvýznamnějšími zdroji znečišťování jsou komunikace v centrech měst (především Ostrava a její
okolí), všechny rychlostní komunikace a zatížené úseky silnic I. tříd (zejména jihozápadně od Ostravy).
•

Nejvýznamnější množství emisí PM10, PM2,5 a TZL z mobilních zdrojů je emitováno na území
částí Poruba, Moravská Ostrava, Svinov, Zábřeh a Vítkovice.

•

Emisně (PM10 a PM2,5) nejzatíženější jsou komunikace Rudná, Místecká, 28. října,
Mariánskohorská a 17. listopadu.

•

Nejvýznamnější množství emisí oxidů dusíku z mobilních zdrojů je emitováno na území částí
Poruba, Moravská Ostrava, Svinov, Zábřeh a Vítkovice.

•

Emisně nejzatíženější (NOX) jsou komunikace Rudná, Místecká, 28. října, Mariánskohorská,
17. listopadu a dálnice D1.

•

Nejvyšší množství emisí benzenu z mobilních zdrojů je emitováno na území městského
obvodu Poruba, Svinov, Ostrava‐Jih (část Zábřeh), Vítkovice, Moravská Ostrava a Přívoz (část
Moravská Ostrava).

•

Emisně (benzen) nejzatíženější jsou komunikace Rudná, Místecká, 28. října, Mariánskohorská
a 17. listopadu.

•

Nejvýznamnější množství emisí benzo(a)pyrenu z mobilních zdrojů je emitováno na území
částí Poruba, Moravská Ostrava, Zábřeh.

•

Emisně (BaP) nejzatíženější jsou komunikace Rudná, Místecká, 28. října a 17. listopadu.

IMISNÍ SITUACE
Kvalita ovzduší je spjata jak s množstvím vyprodukovaných emisí znečišťujících látek, tak s aktuálními
rozptylovými podmínkami a morfologií terénu daného kraje.
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší stanovil imisní limity pro vybrané znečišťující látky, pro rok
2012 tak byly poprvé vymezeny oblasti s překročením imisních limitů hromadně pro všechny
znečišťující látky, které jsou sledovány z hlediska ochrany lidského zdraví. Dle uvedeného zákona se
k posouzení, zda jsou překračovány imisní limity, použije pro čtverec území o velikosti 1 km2.
SUSPENDOVANÉ ČÁSTICE FRAKCE PM 10 A PM 2,5
Znečištění ovzduší suspendovanými částicemi frakce PM10, zůstává jedním z hlavních problémů
zajištění kvality ovzduší. (Popp, RS IPMO, 2015)

2 Do výpočtu resuspenze ze silniční dopravy byl oproti primárním (výfukovým) emisím zahrnutý navíc pohyb trolejbusů.
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Podle Informačního monitorovacího systému průmyslového znečištění v Moravskoslezském kraji,
vytvořeného na základě mapování Zdravotního ústavu v Ostravě, se původci znečištění v zimní a letní
sezoně významně liší. V zimní sezóně jsou ve venkovských lokalitách lokální topeniště významným
zdrojem znečištění.
Podíl polského lokálního vytápění na celkových imisních koncentracích PM10 v blízkosti hranic může
na české straně dosáhnout až 47 %.
V blízkosti velkých průmyslových zdrojů znečištění může být podíl znečištění těchto zdrojů až 70%.
V letní sezoně, mimo lokality zasažené velkým podílem z průmyslových zdrojů, převládá znečištění
z dopravy.
PRŮMĚRNÉ ROČNÍ KONCENTRACE PM 10
Pro potřeby hodnocení byla použita data z 8 stanic imisního monitoringu na území statutárního
města Ostravy. Průměrné roční koncentrace PM10 na jednotlivých lokalitách jsou uvedeny
v následující. V případě překročení imisního limitu je číslo zobrazeno červeně.
Z vyhodnocení je patrné, že v období let 2010 až 2012 došlo k nejvíce překročením imisního limitu
pro průměrné roční koncentrace PM10 (6 lokalit). Nejvyšší průměrné roční koncentrace PM10 byly
naměřeny v roce 2010 (Ostrava‐Radvanice ZÚ, 61,7 µg.m‐3).
Z tabulky je patrné, že dlouhodobě se pod hodnotou imisního limitu pohybuje lokalita Ostrava‐
Poruba/ČHMÚ. Pro rok 2014 pak platí, že hodnoty nižší než stanovený imisní limit byly naměřeny na
čtyřech ze sedmi lokalit imisního monitoringu. Přičemž na lokalitě Ostrava‐Českobratrská jde o první
zaznamenanou hodnotu pod imisním limitem v posledních 10 letech.

Tabulka 6: Průměrné roční koncentrace PM10, lokality, statutární město Ostrava
Název

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Ostrava‐Českobratrská (hot spot)

54,9

54,1

42,9

43,1

43,8

50,5

43,6

42,4

40,3

37,3

Ostrava‐Fifejdy

50,3

47,0

39,3

40,5

40,9

51,5

42,2

41,3

40,6

38,6

41,5

41,3

35,7

40,2

47,5

42,6

38,7

37,1

Ostrava‐Mariánské Hory
Ostrava‐Poruba/ČHMÚ

43,6

37,5

30,6

30,0

34,0

39,9

34,0

35,1

35,5

33,4

Ostrava‐Přívoz

58,5

56,6

45,9

46,6

46,7

52,1

44,9

43,9

43,7

42,1

Ostrava‐Poruba IV.

25,7

19,2

22,6

25,6

28,6

23,7

48,5

47,5

61,7

49,3

49,5

37,2

40,2

51,2

40,9

40,9

Ostrava‐Radvanice ZÚ
Ostrava‐Zábřeh

63,8
48,8

43,6

37,1

42,6
45,7

42,2

36. nejvyšší 24hodinová koncentrace PM 10
Pro potřeby hodnocení byla použita data ze 7 stanic imisního monitoringu na území statutárního
města Ostravy. 36. nejvyšší 24hodinové koncentrace PM10 na jednotlivých lokalitách jsou uvedeny
v tabulce níže (
Tabulka ). V případě překročení imisního limitu je číslo zobrazeno červeně.
Z vyhodnocení je patrné, že na všech lokalitách dochází k překračování imisního limitu, tedy na všech
lokalitách je 36. nejvyšší 24hodinová koncentrace PM10 vyšší než 50 µg.m‐3. Nejvyšší koncentrace jsou
zaznamenány na lokalitě Ostrava‐Přívoz (až 111,2 µg.m‐3). Pro rok 2014 lze konstatovat na téměř
všech lokalitách výrazný pokles 36. nejvyšší 24hodinové koncentrace PM10.
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Tabulka 7: 36. nejvyšší 24hodinové koncentrace PM10, lokality, statutární město Ostrava
Název

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Ostrava‐Českobratrská (hot spot)

97,0

99,0

78,0

86,0

79,0

94,0

87,0

86,0

80,0

69,0

Ostrava‐Fifejdy

99,9

79,5

71,1

74,5

75,2

95,3

87,5

86,0

78,9

67,8

70,6

62,8

69,9

60,0

72,1

84,0

82,3

77,5

62,0

Ostrava‐Mariánské Hory
Ostrava‐Poruba/ČHMÚ

79,0

67,0

56,0

56,0

60,0

81,0

70,0

71,0

74,0

61,5

Ostrava‐Přívoz

111,2

102,9

85,0

82,8

86,9

98,5

92,9

91,3

85,3

73,0

79,6

79,5

109,5

83,3

92,8

65,8

77,8

102,0

86,0

87,1

Ostrava‐Radvanice ZÚ

94,8

Ostrava‐Zábřeh

94,8

81,9

71,0

72,3
94,3

80,1

Na všech sledovaných stanicích překračovaly průměrné koncentrace PM10 vypočítané na základě
denních průměrných hodnot v zimním období (topné sezóně) roční limit (v rozsahu 51 až 70 µg.m‐
3). Celoroční průměrné koncentrace byly rovněž vyšší než je roční limit (v rozsahu 41 až 53 µg.m‐3).
Pouze u měřící stanice Přívoz ZÚ byly celoroční průměrné koncentrace nižší než je roční limit
(hodnota byla 39 µg.m‐3). U této stanice jsou data pouze do roku 2012, jelikož v roce 2013 byla měřící
stanice přemístěna. V letním období (mimo topnou sezónu) klesly průměrné koncentrace PM10 pod
roční limit: naměřeny byly hodnoty v rozmezí 29 až 35 µg. m‐3
PRŮMĚRNÉ ROČNÍ KONCENTRACE PM 2,5
Pro potřeby hodnocení byla použita data ze 4 stanic imisního monitoringu na území statutárního
města Ostrava. Průměrné roční koncentrace PM2,5 na jednotlivých lokalitách jsou uvedeny v tabulce
(Tabulka ). Překročení imisního limitu (25 µg.m‐3 ) je zobrazeno červeně.
Z vyhodnocení je patrné, že k překročení imisního limitu dochází na všech lokalitách imisního
monitoringu. Imisní limit pro částice frakce PM2,5 je platný od roku 2011.
Tabulka 8: Průměrné roční koncentrace PM2,5, lokality, statutární město Ostrava
Název

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Ostrava‐Poruba/ČHMÚ (B)

34,10

31,42

24,38

25,46

27,64

33,15

27,58

27,35

28,1

25,8

Ostrava‐Přívoz (I)

43,26

44,05

33,37

36,02

37,41

42,45

35,99

35,99

34,3

32,6

35,23

46,68

35,91

39,41

30,51

38,85

32,33

30,36

Ostrava‐Radvanice ZÚ (I)
Ostrava‐Zábřeh (B)

38,85

35,16

29,39

29,40

2013

2014

36,2
33,9

30,5

PRŮMĚRNÁ ROČNÍ KONCENTRACE NO 2
K překročení ročního imisního limitu NO2 dochází pouze na omezeném počtu stanic na území České
republiky, a to na dopravně exponovaných lokalitách aglomerací a velkých měst. Lze předpokládat, že
k překročení imisních limitů může docházet i na dalších dopravně exponovaných místech, kde není
prováděno měření.
Pro potřeby hodnocení byla použita data ze 7 stanic imisního monitoringu na území statutárního
města Ostravy. Průměrné roční koncentrace NO2 na jednotlivých lokalitách jsou uvedeny v tabulce
níže (Tabulka 9). V případě překročení imisního limitu je číslo zobrazeno červeně.
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Imisní limit pro průměrnou roční koncentraci NO2 byl překračován na dopravní lokalitě
Ostrava‐Českobratrská (hot spot). V roce 2014 je průměrná roční koncentrace i na této lokalitě pod
stanoveným imisním limitem.
Mezi dopravou výrazně zatíženou lokalitou a ostatními lokalitami je v případě NO2 patrný poměrně
významný rozdíl. Přestože jsou hlavním zdrojem NOx vyjmenované stacionární zdroje, k největšímu
ovlivnění z hlediska zdraví lidí může dojít především v dopravou nejzatíženějších lokalitách – emise
z dopravy jsou mnohem hůře rozptylovány.
Tabulka 9: Průměrné roční koncentrace NO2, lokality, statutární město Ostrava
Název

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Ostrava‐Českobratrská (hot spot)

44,0

46,3

39,5

49,0

46,9

50,9

46,3

43,1

41,4

39,2

Ostrava‐Fifejdy

27,9

28,3

25,1

25,8

24,5

28,1

26,0

25,1

24,2

23,2

Ostrava‐Mariánské Hory

22,6

22,7

21,1

23,3

21,2

24,1

22,0

22,9

20,9

21,3

Ostrava‐Poruba/ČHMÚ

24,7

22,4

20,2

18,5

17,9

19,5

20,2

19,2

18,5

Ostrava‐Přívoz

31,3

32,3

28,2

30,4

29,4

30,9

29,4

28,6

26,9

27,6

Ostrava‐Radvanice ZÚ

28,6

27,1

26,3

24,1

21,6

25,1

25,0

25,5

24,0

22,8

Ostrava‐Zábřeh

28,3

27,5

24,4

25,7

28,3

25,2

25,7

19. Nejvyšší hodinová koncentrace NO2
Pro potřeby hodnocení byla použita data ze 7 stanic imisního monitoringu na území statutárního
města Ostravy. 19. nejvyšší hodinové koncentrace NO2 na jednotlivých lokalitách jsou uvedeny v
Tabulka 10. V případě překročení imisního limitu je číslo zobrazeno červeně.
Imisní limit pro 19. nejvyšší hodinovou koncentraci NO2 nebyl na žádné z lokalit překročen. Nejvyšší
koncentrace jsou měřeny na dopravní lokalitě, maxima bylo dosaženo v roce 2010 (163,0 µg.m‐3).
V tomto roce došlo k naměření nejvyšších koncentrací i na ostatních lokalitách.

Tabulka 10: nejvyšší koncentrace NO2, lokality, statutární město Ostrava
Název

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Ostrava‐Českobratrská (hot spot)

136,6

146,3

116,9

132,2

131,8

163,0

149,4

121,9

111,7

113,1

Ostrava‐Fifejdy

116,1

121,1

96,6

92,8

89,7

132,0

102,5

96,4

88,4

87,4

74,5

116,9

83,9

92,6

83,2

75,0

75,6

69,1

Ostrava‐Mariánské Hory
Ostrava‐Poruba/ČHMÚ
Ostrava‐Přívoz

112,7

116,5

95,8

Ostrava‐Radvanice ZÚ
Ostrava‐Zábřeh

111,9

113,2

88,2

93,9

90,3

119,7

100,4

99,3

88,0

85,7

64,7

109,1

81,3

83,2

77,1

65,8

90,9

137,7

97,7

101,4

Hodnota imisního limitu byla dlouhodobě překračována na stanici Ostrava‐Přívoz, ostatní stanice na
území České republiky hodnot imisního limitu nedosahovaly.
PRŮMĚRNÉ ROČNÍ KONCENTRACE BENZENU
Pro potřeby hodnocení byla použita data z 5 stanic imisního monitoringu na území statutárního
města Ostravy.
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Vývoj průměrných ročních koncentrací benzenu zobrazuje Tabulka 14. Z dat je patrné, že imisní limit
byl do roku 2012 překračován na jedné lokalitě – Ostrava‐Přívoz 3. Od roku 2013 je imisní limit
dodržován na všech lokalitách imisního monitoringu.
Tabulka 11: Průměrné roční koncentrace benzenu, lokality, statutární město Ostrava
Název

2005

2006

Ostrava‐Českobratrská (hot spot) (T)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

3,76

3,78

3,46

4,43

3,46

3,58

2013

2014
3

Ostrava‐Fifejdy (B)

4,13

4,90

4,29

4,57

3,46

4,31

4,36

4,10

3,5

2,6

Ostrava‐Mariánské Hory (I)

3,77

3,84

2,94

4,79

4,48

3,92

4,32

3,20

3

2,1

PRŮMĚRNÉ ROČNÍ KONCENTRACE BENZO(A)PYRENU
Pro potřeby hodnocení byla použita data z 5 stanic imisního monitoringu na území statutárního
města Ostravy.
Imisní limit je trvale mnohonásobně překračován na všech lokalitách, na kterých je benzo(a)pyren
měřen. Úroveň znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem je velmi závažným problémem v celé
přeshraniční oblasti Slezska a Moravy. Na území SMO je nejhorší situace na lokalitě Ostrava‐
Radvanice ZÚ, kde byla cílová hodnota překročena v jednotlivých letech více než 7násobně až téměř
12násobně.
Vývoj průměrných ročních koncentrací benzo(a)pyrenu zobrazuje Tabulka. Z dat je patrné, že na
všech lokalitách imisního monitoringu je překračován stanovený imisní limit pro průměrnou roční
koncentraci benzo(a)pyrenu (1 ng.m‐3). Nejvyšší průměrné roční koncentrace byly naměřeny v roce
2006 (až 11,75 µg.m‐3).
Tabulka 12: Průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu, lokality, statutární město Ostrava
Název

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Ostrava‐Mariánské Hory (I)

4,51

4,81

4,07

3,90

4,77

4,44

3,45

4,23

2,9

3,6

Ostrava‐Poruba/ČHMÚ (B)

3,24

3,69

2,23

3,51

3,26

3,83

3,38

3,28

2,9

2,9

Ostrava‐Přívoz (I)

5,50

6,13

4,75

5,09

5,45

5,66

4,65

4,50

4,4

4,2

Ostrava‐Radvanice ZÚ (I)

10,26

11,75

8,90

9,36

9,18

7,16

10,12

10,83

9,4

9,3

5,4

5,9

Ostrava Radvanice OZO

2014

Průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu za rok 2013 spolu s údaji základního statistického
členění na lokalitách uvádí následující tabulka.
Tabulka 13: Průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu, lokality, statutární město Ostrava
Ostrava‐
Poruba/ČHMÚ

Ostrava‐Přívoz

Ostrava‐Radvanice
ZÚ

Ostrava‐
Mariánské Hory

Ostrava Radvanice
OZO

Minimum

0,01

0,1

0,3

0,01

0,01

25. percentil

0,4

0,6

2,6

0,3

0,7

Charakteristika

3 Ministerstvo životního prostředí se rozhodlo vyhodnotit příčiny této situace a vypsalo v roce 2013 veřejnou zakázku s
názvem „Ověření zdrojů benzenu v severovýchodní části města Ostrava“. Účelem zakázky, dokončené v závěru roku 2013,
je vyhodnocení příčin zhoršené situace v severovýchodní části města Ostravy, zejména co způsobuje výkyvy imisních
koncentrací benzenu a zda došlo k významné změně na stávajících tradičních zdrojích v předmětné oblasti (koksovny,
chemický průmysl). Součástí zakázky je i návrh opatření ke snížení emisí benzenu z identifikovaných zdrojů a vyčíslení
zdravotních rizik, která plynou z vysokých koncentrací benzenu v oblasti.
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Ostrava‐
Poruba/ČHMÚ

Ostrava‐Přívoz

Ostrava‐Radvanice
ZÚ

Medián

1,1

1,75

75. percentil

4,4

7,15

Maximum

20,5

32,6

60

27

48

průměr

2,96

4,44

9,39

2,93

5,36

1

4

9

1

3

14. I

14., 20. a 23. I, 31.
XII

17., 23., 29. I., 4.
II., 12. III, 26. X, 1.
a 19. XI, 31. XII

31. XII

23. I, 16. II, 31. XII

Charakteristika

>20 ng – počet
‐ datum

>30 ng – počet
‐ datum

Ostrava‐
Mariánské Hory

Ostrava Radvanice
OZO

6,5

0,9

1,8

13

4,13

6,2

1

2

1

20. I

12. III, 31.XII

31. XII

Na všech vybraných stanicích překračovaly průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu vypočítané na
základě denních průměrných hodnot v zimním období (topná sezona) roční limit (naměřeny byly
hodnoty v rozsahu 5,8 až 15,0 ng . m‐3). Celoroční průměrné koncentrace byly také vyšší než je roční
limit (v rozsahu 3,3 až 9,4 ng . m‐3; v maximu je limit překročen více než devítinásobně). V letním
období (mimo topnou sezonu) byly naměřeny průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu v rozmezí 0,8
až 3,8 ng . m‐3. Výrazně nejvyšší hodnoty byly zaznamenány vždy v Radvanicích – jak v létě, tak i v
zimě.
PŘESHRANIČNÍ PŘENOS ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ
Problematikou přeshraničního přenosu znečištění ovzduší se důkladně zabýval projekt Air Silesia.
Projekt je unikátní nejen rozsahem zpracovaných informací, ale rovněž rozsahem spolupráce českých
a polských institucí. Poprvé byly informace o znečistění ovzduší v celém přeshraničním regionu
vyhodnoceny stejnou metodikou.
Na řešení projektu spolupracovali Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě (vedoucí partner), Český
hydrometeorologický ústav, Główny Instytutu Górnictwa w Katowicach, Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej ‐ Panstwowy Instytut Badawczy, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska
w Zabrzu, Vysoká škola báňská ‐ Technická univerzita Ostrava. Projekt probíhal od 1. 7. 2010
do 30. 6. 2013 a byl financován z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika‐
Polská republika 2007–2013. Informační systém s kompletními výsledky projektu a podrobnými
souhrnnými zprávami je dostupný na internetových stránkách www.air‐silesia.eu.
Níže jsou stručně uvedeny nejvýznamnější zjištění a poznatky z výsledků provedených měření,
rozborů a hodnocení v oblasti Polsko‐Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu
•

dlouhodobě nejzávažnějším problémem je nadlimitní vysoká úroveň koncentrací částic PM10
a PM2,5 antropogenního původu; největší zdravotní riziko představuje několikanásobné
překračování cílové limitní hodnoty benzo(a)pyrenu

•

úroveň znečištění ovzduší oxidem siřičitým (SO2) je v regionu Slezského vojvodství přibližně
dvojnásobná oproti regionu Moravskoslezského kraje

•

výsledky analýz vzorků odebraných v průběhu projektu ukazují na vyšší koncentrace PM10,
benzo(a)pyrenu na polské straně oblasti

•

plošně nejrozsáhlejší území s nejvyšším znečištěním ovzduší v oblasti se nachází přibližně
mezi českopolskou hranicí a okolím Rybnika; znečištěním pocházejícím z této oblasti je
výrazně ovlivňováno i pohraničí České republiky

•

na polské straně oblasti mají největší vliv domácí topeniště a místní energetické zdroje, vliv
velkých průmyslových zdrojů je však také významný
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•

na české straně patří k nejvíce znečištěným zejména lokality s vysokým vlivem velkých
průmyslových zdrojů, nicméně podíl ostatních typů zdrojů s nízkou emisí není zanedbatelný;
mimo hlavní průmyslové oblasti tvoří lokální topeniště a doprava i více než polovinu
znečištění PM10 ve srovnání s ostatními zdroji, viz obrázek č. 1

•

větry vanou častěji z Česka do Polska; polské zdroje však produkují více emisí PM10, které jsou
velmi koncentrované přenášeny do Česka při převážně zhoršených rozptylových podmínkách
a proto je vliv českých zdrojů v Polsku a polských v Česku na koncentrace PM10 srovnatelný;

•

nejvyšší koncentrace škodlivin jsou měřeny při bezvětří či nízkých rychlostech větru a při
inverzním vertikálním teplotním zvrstvením; výjimečně vysoké koncentrace jsou způsobeny
dlouhotrvajícími inverzními situacemi v celé oblasti v zimním období, tj. v prosinci až únoru;
rozdíly mezi průměrnými ročními koncentracemi škodlivin v různých letech jsou velké a závisí
na meteorologických podmínkách zejména v chladné polovině roku.

Obr. č. 3. Průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM10 v roce 2010 v řezu Rybnik,
Wodzisław Ślaski, Věřňovice, Ostrava‐Bartovice, Ostrava‐Zábřeh, Studénka, Hranice na
Moravě ‐ výsledek modelování VŠB‐TU (Air Silesia)

3.2 HLUK
Akustická situace ve venkovním prostoru zájmového území je podmíněna umístěním a vzdáleností
jednotlivých chráněných prostorů ve vztahu k dominantním zdrojům hluku (silničním komunikacím,
tramvajovým a železničním dráhám). Pro Integrovaný plán mobility města Ostravy byla zpracována
hluková studie, jejíž nejdůležitější závěry jsou uvedeny níže.
V současné době lze klasifikovat jako starou hlukovou zátěž akustickou situaci v chráněném
venkovním prostoru staveb situovaných v okolí komunikací 1. máje, 17. listopadu, 28. října, Aleje,
Bílovecká, Blanická, Bohumínská, Cihelní, Cingrova, Českobratrská, Československé armády, Dr.
Martínka, Fišerová, Frýdecká, Fryštátská, Grmelová, Hlučínská, Horní, I/58 (Plzeňská), Koblovská,
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Krmelínská, Mariánskohorská, Martinovská, Michálkovická, Místecká, Mitrovická, Mostní,
Muglinovská, Na Karolíně, Na Lukách, Nádražní, Opavská, Orlovská, Ostravská, Paskovská, Peterkova,
Petřkovická, Polanecká, Proskovická, Přemyslovců, Rudná, Ruská, Slovenská, Sokolská třída, Stará
cesta, Staročeská, Svinovská, Švermová, Těšínská, Vrbická, Vřesinská, Výškovická, Závodní a dále také
v okolí silničních komunikací I/11, I/56, II/647, II/469 a II/470.
Obytná zástavba, která se nachází v okolí těchto komunikací je převážně ovlivněna hlukem ze silniční
dopravy a částečně také hlukem z provozu tramvajové dopravy.
Vzhledem k vysokým intenzitám automobilové dopravy na komunikační síti zájmového území dochází
u většiny chráněné zástavby situované v okolí hlavních silničních komunikací města Ostravy k
překračování hygienických limitů hluku. Provoz silniční dopravy způsobuje překročení hygienických
limitů hluku pro denní dobu zhruba u 2 tis. chráněných staveb, v kterých žije přibližně 36,5 tis.
obyvatel (12 % obyvatel města). V noční době jsou hygienické limity hluku překročeny celkem u 3876
chráněných staveb, kde žije přibližně 61,5 tis. obyvatel (20 % obyvatel města).
Na základě analýzy výsledků modelových výpočtů hluku provedených pro samotný provoz osobní
automobilové dopravy ve dne lze učinit následující závěry:
•

hlukem v rozmezí hodnot 55 až 60 dB ve dne je ovlivněno přibližně 57 tis. obyvatel (19 %
obyvatel města), při tom největší počet obyvatel (víc než 10 tis. obyvatel) připadá na městské
obvody Ostrava‐Jih a Poruba

•

hlukem od 60 do 70 dB je ovlivněno víc než 33 tis. obyvatel (11 % obyvatel města). Největší
počet obyvatel připadá opět na městské obvody Ostrava‐Jih a Poruba

•

samotný provoz osobní dopravy ovlivňuje ve dne přibližně 480 obyvatel (méně 1 % celkové
populace) hlukem přesahujícím hodnotu 70 dB. Při tom nejvíce zatíženými oblastmi jsou
území městských obvodů Moravská Ostrava a Přívoz a Vítkovice.

Z výsledků hodnocení hlukové situace v zájmovém území vyvolané samotným provozem osobní
automobilové dopravy vyplývají následující závěry:
•

osobní automobilová doprava na silnicích 3. třídy způsobuje překročení hygienického limitu
hluku pro den (55 dB) u 571 staveb, kde žije přibližně 13 tis. obyvatel (4 % obyvatel města). V
noční době je hygienický limit hluku (45 dB) překročen u 919 objektů, kde žije víc než 18 tis.
obyvatel (6 % obyvatel města). Nejvíce zatížené oblasti se nacházejí na území městských
obvodů Poruba (okolí ulic Hlavní třída, Francouzská, K Myslivně, Porubská, Polská, nábřeží
Svazu protifašistických bojovníků, Sokolovská, Slavíkova a Bedřicha Nikodema), Moravská
Ostrava a Přívoz (okolí ulic Na Jízdárně a Dr. Malého) a Slezská Ostrava (okolí ulic
Vratimovská, Holvekova, Škrobálkova, Šenovská, Na Baranovci, Keltičkova a Antošovická)

•

provoz osobní dopravy na silnicích 1. a 2. třídy způsobuje překročení hygienického limitu
hluku pro den (60 dB) přibližně ve 140 případech a překročení limitu hluku pro noc (50 dB) ve
300 případech. Nadměrnému hluku je vystaveno zhruba 2,9 tis. obyvatel ve dne (1 %
obyvatel města) a okolo 6 tis. obyvatel v noci (2 % obyvatel města). Nejvíce zatížené oblasti
se nacházejí na území městských obvodů Moravská Ostrava a Přívoz (ulice Výstavní a
Poděbradova) a Ostrava‐Jih (ulice Čujkovova, Pavlovova a U Hrůbků)

•

hygienický limit hluku s korekcí pro starou hlukovou zátěž pro den (70 dB) je překročen u 46
chráněných staveb a hygienický limit hluku pro noc (60 dB) u 110 staveb. Nadměrnému hluku
je vystaveno zhruba 436 obyvatel ve dne a 1311 obyvatel v noci (0,5 % obyvatel města).
Nejvíce zatížené oblasti leží na území městských obvodů Moravská Ostrava a Přívoz (okolí ulic
Českobratrská a Mariánskohorská), Ostrava‐Jih a Vítkovice (okolí ulice Rudná) a Mariánské
Hory a Hulváky (okolí ulice 28. října)
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•

nadměrnému hluku způsobenému provozem automobilové dopravy je v hodnoceném území
vystaveno celkem 16,3 tis. obyvatel ve dne (5 % obyvatel města) a víc než 25,5 tis. obyvatel v
noci (8,5 % obyvatel města).

Na základě výsledků modelových výpočtů hluku provedených pro samotný provoz nákladní
automobilové dopravy ve dne lze učinit následující závěry:
•

hlukem v rozmezí hodnot 55 až 60 dB je ovlivněno přibližně 45 tis. obyvatel (15 % obyvatel
města), při tom největší počet obyvatel (víc než 10 tis. obyvatel) připadá na městské obvody
Ostrava‐Jih a Poruba

•

hlukem od 60 do 70 dB je ovlivněno víc než 17,5 tis. obyvatel (6 % obyvatel města). Největší
počet obyvatel připadá opět na městské obvody Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava‐Jih a
Poruba

•

samotný provoz nákladní automobilové dopravy ovlivňuje přibližně 318 obyvatel (0,1 %
celkové populace) hlukem přesahujícím hodnotu 70 dB. Při tom nejvíce zatíženými oblastmi
jsou území městských obvodů Ostrava‐Jih a Vítkovice.

Z výsledků výpočtů hluku v zájmovém území pro samotný provoz nákladní automobilové dopravy v
noci lze učinit následující závěry:
•

hlukem od 45 do 50 dB je ovlivněno přibližně 67 tis. obyvatel (22 % obyvatel města), při tom
největší počet obyvatel (víc než 10 tis. obyvatel) připadá na městské obvody Moravská
Ostrava a Přívoz, Ostrava‐Jih a Poruba

•

hlukem v rozmezí hodnot 50 až 60 dB je ovlivněno víc než 39,5 tis. obyvatel (13 % obyvatel
města). Největší počet obyvatel připadá opět na městské obvody Moravská Ostrava a Přívoz,
Ostrava‐Jih a Poruba

•

hlukovou zátěží přesahující hodnotu 60 dB v noci je ovlivněno přibližně 1316 obyvatel (0,4 %
celkové populace). Při tom nejvíce zatíženými oblastmi jsou území městských obvodů
Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava a Vítkovice.

Z výsledků hodnocení hlukové situace v zájmovém území vyvolané samotným provozem nákladní
automobilové dopravy vyplývají následující závěry:
•

provoz nákladní automobilové dopravy na silnicích 3. třídy způsobuje překročení
hygienického limitu hluku pro den (55 dB) zhruba u 400 staveb, v kterých žije přibližně 6700
obyvatel (2 % obyvatel města). V noční době je hygienický limit hluku (45 dB) překročen u
760 chráněných staveb, kde žije víc než 13,5 tis. obyvatel (4,5 % obyvatel města). Nejvíce
zatížené oblasti se nacházejí na území městských obvodů Poruba (okolí ulic Hlavní třída,
Francouzská, Porubská, Polská, K Myslivně, nábřeží Svazu protifašistických bojovníků,
Sokolovská, 1. československého armádního sboru, Slavíkova, Průběžná a Bedřicha
Nikodema) a Slezská Ostrava (okolí ulic Antošovická, Vratimovská, Holvekova, Škrobálkova,
Šenovská, Na Baranovci, Keltičkova)

•

nákladní doprava na silnicích 1. a 2. třídy způsobuje překročení hygienického limitu hluku pro
den (60 dB) ve 78 případech a překročení limitu hluku pro noc (50 dB) ve 203 případech.
Nadměrnému hluku je vystaveno zhruba 670 obyvatel ve dne (méně 1 % obyvatel města) a
přibližně 2350 obyvatel v noci (1 % obyvatel města). Nejvíce zatížené oblasti leží na území
městských obvodů Moravská Ostrava a Přívoz (ulice Výstavní a Poděbradova a také okolí
silnic D1 a I/56) a Ostrava‐Jih (ulice Čujkovova a Pavlovova)
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•

hygienický limit hluku s korekcí pro starou hlukovou zátěž pro den (70 dB) je překročen u 46
chráněných staveb a hygienický limit hluku pro noc (60 dB) u 122 staveb. Nadměrnému hluku
je vystaveno přibližně 300 obyvatel ve dne a 1290 obyvatel v noci (0,4 % obyvatel města).
Nejvíce zatížené oblasti se nacházejí na území městských obvodů Slezská Ostrava (ulice
Frýdecká, Bohumínská, Muglinovská), Ostrava‐Jih a Vítkovice (ul. Rudná) a Moravská Ostrava
a Přívoz (ulice Muglinovská, Mariánskohorská a Cihelní)

•

nadměrnému hluku způsobenému provozem nákladní automobilové dopravy je v zájmovém
území vystaveno celkem 7712 obyvatel ve dne (2,5 % obyvatel města) a 17351 obyvatel v
noci (5,7 % obyvatel města).

Na základě výsledků modelových výpočtů provedených pro samotný provoz tramvajové dopravy v
denní době lze učinit následující závěry:
•

samotný provoz tramvajové dopravy ovlivňuje přibližně 17 tis. obyvatel (5,6 % obyvatel
města) hlukem v rozmezí hodnot od 55 do 60 dB. Při tom největší počet ovlivněných obyvatel
připadá na městské obvody Ostrava‐Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz

•

hlukem od 60 do 70 dB je ovlivněno víc než 10 tis. obyvatel (3 % obyvatel města). Největší
počet obyvatel připadá opět na městské obvody Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava‐Jih a
Poruba

•

tramvajová doprava ovlivňuje přibližně 80 obyvatel hlukem přesahujícím hodnotu 70 dB. Při
tom nejvíce zatíženou oblastí je území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

Z výsledků výpočtů hluku v zájmovém území pro samotný provoz tramvajové dopravy v noční době
lze učinit následující závěry:
•

samotný provoz tramvajové dopravy ovlivňuje přibližně 28 tis. obyvatel (9 % obyvatel města)
hlukem v rozmezí hodnot od 45 do 50 dB

•

hlukem od 50 do 60 dB je ovlivněno přibližně 28 tis. obyvatel (9 % obyvatel města), při tom
největší počet ovlivněných obyvatel (víc než 10 tis. obyvatel) připadá na městský obvod
Ostrava‐Jih

•

hlukovou zátěží přesahující hodnotu 60 dB je ovlivněno 2670 obyvatel (0,9 % obyvatel
města). Největší počet obyvatel připadá na městské obvody Moravská Ostrava a Přívoz a
Mariánské Hory a Hulváky.

Z výsledků hodnocení hlukové situace v zájmovém území vyvolané provozem tramvajové dopravy
vyplývají následující závěry:
•

provoz tramvajové dopravy způsobuje překročení hygienického limitu hluku pro den (55 dB)
u 55 chráněných staveb, v kterých žije přibližně 1150 obyvatel (0,4 % obyvatel města). V
noční době je hygienický limit hluku (45 dB) překročen u 130 chráněných staveb, kde žije
přibližně 2400 obyvatel (0,8 % obyvatel města). Nejvíce zatížené oblasti leží na území
městských obvodů Martinov a Poruba (okolí ul. Martinovská), Ostrav–Jih (ul. Svornosti a
Rodinná) a Slezská Ostrava (ul. Vratimovská)

•

tramvajová doprava způsobuje překročení hygienického limitu hluku pro den (60 dB) v 16
případech a překročení limitu hluku pro noc (50 dB) ve 22 případech. Nadměrnému hluku je
vystaveno přibližně 400 obyvatel ve dne a přibližně 490 obyvatel v noci. Jedná se o obytnou
zástavbu umístěnou v okolí ulice Pavlovova (městský obvod Ostrava–Jih)
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•

hygienický limit hluku stanovený pro stavby umístěné v ochranném pásmu dráhy (60 dB) pro
den je překročen v 5 případech a limit hluku pro noc (55 dB) je překročen v 10 případech.
Nadměrnému hluku je vystaveno 14 obyvatel ve dne a 23 obyvatel v noci. V převážné většině
případů se jedná o zástavbu rodinných domů umístěných v okolí ulice Rodinná (MO Ostrava‐
Jih)

•

hygienický limit hluku s korekcí pro starou hlukovou zátěž pro den (70 dB) je překročen u 10
chráněných staveb a hygienický limit hluku pro noc (60 dB) u 225 staveb. Nadměrnému hluku
je vystaveno přibližně 80 obyvatel ve dne a 2800 obyvatel v noci (0,9 % obyvatel města).
Nejvíce zatížené oblasti se nacházejí na území městských obvodů Moravská Ostrava a Přívoz
(okolí ulic Nádražní, 28. října a Místecká), Mariánské Hory a Hulváky (ulice 28. října a 1.
maje), Vítkovice (okolí ul. Ruská) a Poruba (ul. 17. listopadu).

•

nadměrnému hluku způsobenému provozem tramvajové dopravy je vystaveno celkem 1641
obyvatel v denní době (0,5 % obyvatel města) a 5703 obyvatel v noční době (2 % obyvatel
města).

Na základě výsledků modelových výpočtů hluku provedených pro samotný provoz městské
hromadné dopravy ve dne lze učinit následující závěry:
•

hlukem v rozmezí hodnot 55 až 60 dB je ovlivněno přibližně 48 tis. obyvatel (16 % obyvatel
města), při tom největší počet ovlivněných obyvatel (víc než 10 tis. obyvatel) připadá na
území městských obvodů Ostrava‐Jih a Poruba

•

hlukem od 60 do 70 dB je ovlivněno okolo 23 tis. obyvatel (8 % obyvatel města). Největší
počet ovlivněných obyvatel připadá na městské obvody Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava‐
Jih a Poruba

•

samotný provoz MHD ovlivňuje přibližně 80 obyvatel hlukem přesahujícím hodnotu 70 dB. Při
tom nejvíce zatíženou oblastí je území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

Z analýzy výsledků výpočtů hluku v zájmovém území pro samotný provoz MHD v noční době lze učinit
následující závěry:
•

samotný provoz MHD ovlivňuje přibližně 56 tis. obyvatel (19 % obyvatel města) hlukem v
rozmezí hodnot od 45 do 50 dB

•

hlukem v rozpětí hodnot 50 až 60 dB je ovlivněno přibližně 74 tis. obyvatel (24 % obyvatel
města), při tom největší počet ovlivněných obyvatel (víc než 10 tis. obyvatel) připadá na
území městských obvodů Ostrava‐Jih a Poruba

•

samotný provoz MHD ovlivňuje přibližně 2670 obyvatel (0,9 % celkové populace) hlukovou
zátěží přesahující hodnotu 60 dB. Největší počet ovlivněných obyvatel připadá na městské
obvody Moravská Ostrava a Přívoz a Mariánské Hory a Hulváky.

Na základě analýzy výsledků hodnocení hlukové situace v zájmovém území vyvolané provozem MHD
lze učinit následující závěry:
•

provoz dopravy MHD způsobuje překročení hygienického limitu hluku pro den (55 dB)
přibližně u 730 chráněných staveb, v kterých žije 17,8 tis. obyvatel (6 % obyvatel města). V
noční době je hygienický limit hluku (45 dB) překročen u 1620 chráněných staveb, kde žije víc
než 30 tis. obyvatel (10 % obyvatel města). Nejvíce zatížené oblasti se nacházejí na území
městských obvodů Poruba (okolí ulic Hlavní třída, Francouzská, Porubská, Polská, K Myslivně,
nábřeží Svazu protifašistických bojovníků, Sokolovská, Slavíkova, 1. československého
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armádního sboru, Průběžná a Bedřicha Nikodema), Ostrava‐Jih (ulice Svornosti, Zlepšovatelů
a Dvouletky), Vítkovice (ulice Rostislavova, Štramberská, U Cementárny, Syllabova, Lidická,
Halasova) a Moravská Ostrava a Přívoz (ulice Dr. Malého)
•

MHD způsobuje překročení hygienického limitu hluku pro den (60 dB) v 79 případech a
překročení limitu hluku pro noc (50 dB) v 507 případech. Nadměrnému hluku je vystaveno
přibližně 2300 obyvatel ve dne (méně 1 % obyvatel města) a přibližně 7,5 tis. obyvatel v noci
(2,5 % obyvatel města). Nejvíce zatížené oblasti leží na území městského obvodu Ostrava‐Jih
(ulice Čujkovova a Pavlovova)

•

hygienický limit hluku stanovený pro stavby umístěné v ochranném pásmu dráhy (60 dB) je v
denní době překročen v 5 případech a v noční době v 10 případech. Nadměrnému hluku je
vystaveno 14 obyvatel ve dne a 23 obyvatel v noci;

•

hygienický limit hluku s korekcí pro starou hlukovou zátěž pro den (70 dB) je překročen u 10
chráněných staveb a hygienický limit hluku pro noc (60 dB) u 291 stavby. Nadměrnému hluku
je vystaveno přibližně 80 obyvatel ve dne a 3500 obyvatel v noci (1,2 % obyvatel města).
Nejvíce zatížené oblasti se nacházejí na území městských obvodů Moravská Ostrava a Přívoz
(okolí ulic Nádražní, Sokolská třída, 28. října a Českobratrská), Mariánské Hory a Hulváky
(ulice 28. října a 1. maje), Vítkovice (ul. Ruská) a Poruba (okolí ulic 17. listopadu a
Martinovská)

•

nadměrnému hluku způsobenému provozem MHD je vystaveno celkem 20187 obyvatel v
denní době (7 % obyvatel města) a 41386 obyvatel v noční době (14 % obyvatel města).

Na základě výsledků modelových výpočtů provedených pro samotný provoz železniční dopravy v
denní době lze učinit následující závěry:
•

samotný provoz železniční dopravy ovlivňuje přibližně 2100 obyvatel (méně 1 % obyvatel
města) hlukem v rozmezí hodnot od 55 do 60 dB. Při tom největší počet ovlivněných obyvatel
připadá na městské obvody Moravská Ostrava a Přívoz a Slezská Ostrava

•

hlukem od 60 do 65 dB je ovlivněno 270 obyvatel města. Největší počet obyvatel připadá na
městské obvody Slezská Ostrava, Vítkovice, Moravská Ostrava a Přívoz a Ostrava‐Jih

•

hlukem přesahujícím hodnotu 65 dB je ovlivněno přibližně 43 obyvatel města, jejichž největší
počet žije na území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

Z výsledků výpočtů hluku v zájmovém území pro samotný provoz železniční dopravy v noční době lze
učinit následující závěry:
•

provoz železniční dopravy ovlivňuje přibližně 7750 obyvatel (3 % obyvatel města) hlukem v
rozmezí hodnot od 50 do 55 dB

•

hlukem od 55 do 60 dB je ovlivněno přibližně 2 tis. obyvatel (méně 1 % obyvatel města), při
tom největší počet ovlivněných obyvatel připadá na území městského obvodu Slezské
Ostravy

•

hlukovou zátěží přesahující úroveň 60 dB je ovlivněno 291 obyvatel a zátěží přesahující
úroveň 65 dB je ovlivněno 43 obyvatel. Největší počet ovlivněných obyvatel připadá na
městské obvody Slezská Ostrava a Moravská Ostrava a Přívoz.

Z výsledků hodnocení hlukové situace v zájmovém území vyvolané provozem železniční dopravy
vyplývají následující závěry:
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•

provoz železniční dopravy způsobuje překročení hygienického limitu hluku pro den (55 dB) u
118 chráněných staveb, v kterých žije přibližně 1870 obyvatel (0,6 % obyvatel města). V noční
době je hygienický limit hluku (50 dB) překročen u 500 chráněných staveb, kde žije přibližně
9200 obyvatel (3 % obyvatel města). Nejvíce zatížené oblasti leží v okolí železničních drah na
území městských obvodů Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava (k.ú. Hrušov, Kunčičky a
Kunčice nad Ostravicí) a Ostrava–Jih (k.ú. Zábřeh nad Odrou)

•

hygienický limit hluku stanovený pro stavby umístěné v ochranném pásmu dráhy (60 dB) pro
den je překročen ve 39 případech a limit hluku pro noc (55 dB) ve 102 případech.
Nadměrnému hluku je vystaveno přibližně 190 obyvatel ve dne a 430 obyvatel v noci. Jedná
se o obytnou zástavbu, která se nachází v blízkém okolí železničních drah na území městských
obvodů Ostrava–Jih, Slezská Ostrava a Vítkovice

•

hygienický limit hluku s korekcí na starou hlukovou zátěž (70 dB) je v denní době splněn.
Limit hluku 65 dB pro noc je v zájmovém území překročen ve 4 případech. Nadměrnému
hluku je vystaveno 43 obyvatel. Jedná se o 3 chráněné objekty umístěné na území městského
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (k.ú. Moravská Ostrava a Přívoz) a o 1 objekt umístěný na
území MO Slezská Ostrava (k.ú. Kunčice nad Ostravicí).

•

nadměrnému hluku způsobenému provozem železniční dopravy je vystaveno celkem 2059
obyvatel v denní době (0,7 % obyvatel města) a 9691 obyvatel v noční době (3 % obyvatel
města).

V zájmovém území dochází také k překročení hygienických limitů hluku stanovených pro chráněný
venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení. Jedná se o 5 chráněných objektů
umístěných v areálu Vítkovické nemocnice (překročení limitů hluku s korekcí na starou hlukovou
zátěž) a o 3 objekty v areálu Fakultní nemocnice Ostrava (překročení limitů hluku pro silnice III. třídy
– pozemní komunikace K Myslivně a Dr. Slabihoudka). (Balahura, HS IPMMO, 2015)
Z výše uvedených důvodů je nutno hlukové problematice na území statutárního města Ostravy
věnovat zvýšenou pozornost, přijmout a realizovat nezbytná opatření, která povedou k omezení
hlukových emisí v oblastech zatížených silniční dopravou.
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3.3 PŘÍRODA A KRAJINA
Z velkoplošně zvláště chráněných území zasahuje Ostrava na jihu do chráněné krajinné oblasti Poodří,
zřízené za účelem ochrany unikátní oderské nivy.
Na území Ostravy leží také maloplošná zvláště chráněná území, která mají chránit především území
říčních niv s lužními lesy, významné archeologické naleziště a mokřady. Jsou to PR Rezavka, PR
Přemyšov, PP Turkov, NPP Landek, PR Štěpán, který zasahuje na území města jen nepatrně, NPP
Polanská niva, PP Porubský bludný balvan a PP Rovninské balvany. (UAP Ostrava, 2008)
VELKOPLOŠNÁ ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ
Chráněná krajinná oblast Poodří byla vyhlášena v roce 1991. Přestože na území města zasahuje
pouze severovýchodní částí, je to plošně nejrozlehlejší zvláště chráněné území. Plošná výměra činí
81,5 km2.
Poodří charakterizuje unikátně zachovalá údolní niva řeky Odry s říčními meandry a navazujícími
systémy ramen a tůní, se značným podílem trvalých travních porostů s hojnou rozptýlenou zelení,
lužními lesy a rozlehlými rybničními soustavami. Oblast je charakteristická ojediněle zachovalým
vodním režimem s každoročním zaplavováním rozsáhlých ploch, což má pro Ostravu rovněž
nezastupitelný význam – slouží totiž jako přirozený retenční prostor, který zachycuje a zpomaluje
povodňové vlny.
Oblast byla v roce 1993 zařazena k světově významným mokřadním územím Ramsarské konvence.
Nejcennější lokality jsou chráněny v maloplošných zvláště chráněných územích (NPR Polanská niva,
PR Polanský les, PR Kotvice a další). Území je místem výskytu řady ohrožených a zvláště chráněných
druhů rostlin i živočichů.
MALOPLOŠNÁ ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ (MZCHÚ)
Národní přírodní rezervace Polanská niva byla vyhlášena v roce 1985, později se stala součástí
chráněné krajinné oblasti Poodří. Je chráněna kvůli jedinečnému pozůstatku lužních lesů v údolní nivě
Odry s četnými mrtvými rameny a meandrujícím tokem řeky, navazujícími lučními společenstvy a
rybníky.
Národní přírodní památka Landek byla vyhlášena v roce 1966. Mezi ostravskými zvláště chráněnými
územími má specifickou pozici, která je dána její polohou (leží na vyvýšeném ostrohu nad soutokem
Odry a Ostravice), geologickou stavbou (výchozy karbonských uhlonosných vrstev), historií (doklady o
nejstarším používání uhlí člověkem na světě) a také relativně zachovalým a pestrým souborem
lesních porostů.
Přírodní rezervace Polanský les, která byla vyhlášena v roce 1970, zároveň tvoří severní okraj území
chráněné krajinné oblasti Poodří. Je chráněna zejména kvůli většímu komplexu lužního lesa s přírodě
blízkou dřevinnou skladbou a se systémy mrtvých ramen řeky Odry (některé z nich však kvůli
důsledkům důlní těžby a vodohospodářským úpravám Odry zůstávají po většinu roku suché).
Přírodní rezervace Rezavka byla vyhlášena v roce 1998 a přímo navazuje na území chráněné krajinné
oblasti Poodří. Je to komplex lužního lesa a rozsáhlé rákosiny Vrbenského rybníka, jehož osu tvoří
trvale zvodnělé staré rameno Odry. Rameno je – spolu se systémem původních mlýnských náhonů a
odvodňovacích kanálů – významné pro udržování místního vodního režimu, neboť regulací řeky Odry
byly minimalizovány přirozené záplavy tohoto území.
Na ojediněle zachovalé levobřežní terase Odry byla v roce 2001 vyhlášena přírodní rezervace
Přemyšov. Tvoří ji lužní lesy a mokřadní olšiny s množstvím drobných pramenišť, které přecházejí v
mokřady s vodními plochami.
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Východní částí zasahuje do území města také přírodní rezervace Štěpán, která byla vyhlášena v roce
1994. Tvoří ji původní rybník a mokřady s tůněmi obklopenými fragmenty lužních lesů, jilmových
doubrav a mokřadních olšin v údolní nivě řeky Opavy.
Mimo NPR a PR jsou na území města ještě také tyto přírodní památky:
•
•
•
•
•

Turkov
Heřmanický rybník
Rovninské balvany
Porubský bludný balvan
Kunčický bludný balvan

NATURA 2000
Jak již bylo uvedeno v úvodu Oznámení, dotčeným orgánům ochrany přírody byly zaslány žádosti
o stanovisko, zda může mít koncepce negativní vliv na lokality soustavy Natura 2000. Ve dvou
případech příslušné orgány ochrany přírody potenciální vliv nevyloučily.

Do zájmového území města Ostravy zasahují následující ptačí oblasti (PO) a evropsky významné
lokality:
•

EVL Poodří

•

EVL Heřmanický rybník

•

Ptačí oblast Poodří

•

Ptačí oblast Heřmanský stav – Odra ‐ Poolší

Níže se nachází mapové vymezení a stručný popis PO a EVL nacházející se v území města Ostravy,
včetně popisu předmětů jejich ochrany.
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Obr. č. 4.: Ptačí oblasti a evropsky významné lokality zasahující do území Ostravy (AOPK ČR)

ÚSES
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je koncipován na principu ochrany nejzachovalejších
ekosystémů v krajině, jež vzájemně propojeny vytváří ekologicky stabilní funkční síť.
Hlavní páteří ÚSES v Ostravě jsou dva nadregionální tahy, vedené po velkých řekách – Odře a
Ostravici. K nim lze dále přiřadit nadregionální tah podél řeky Opavy, pokračující směrem na Opavsko,
dále regionální tah podél Lučiny, směřující k Šenovu a Havířovu.
Pro srovnání těchto hlavních os je možno uvést, že v celé délce nejkvalitněji plní svou funkci
biokoridor podél Lučiny, ostatní tahy jsou funkční v menších úsecích svého toku. Jmenované
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regionální a nadregionální tahy reprezentují společenstva podmáčených stanovišť, jsou vymezeny na
záplavových územích plochých niv velkých řek.
Lesní společenstva 3. a 4. vegetačního stupně normální hydrické řady reprezentují dva nadregionální
tahy po hranicích řešeného území. Jedná se o nadregionální tah po mírných svazích a zalesněných
plochých hřbetech v k.ú. Bartovice, Heřmanice a Michálkovice, dále pak o jižní část území na k.ú.
Stará a Nová Bělá, Hrabová, Proskovice. Oba tahy jsou zastoupeny regionálním biocentrem a dále
složeným biokoridorem.
V k.ú. Poruba, Krásné Pole, Stará a Nová Plesná, Svinov a Polanka je veden regionální tah, zajišťující
reprezentativní společenstva 3‐4. vegetačního stupně v pahorkatině Nízkého Jeseníku na kontaktu s
Ostravskou pánví a Moravskou bránou. Specifickým krátkým regionálním tahem je spojnice mezi
Černým lesem za hranicí Ostravy a údolím Odry. Tento je reprezentován kvalitou i typem
společenstev unikátním regionálním biocentrem Landek, napojeným regionálním biokoridorem na
Černý les.
Uvedené hlavní tahy doplňuje síť lokálních tras převážně reprezentativního charakteru, v oblasti
Staré a Nové Plesné jsou zařazena i unikátní společenstva luk s rozptýlenou zelení. Interakční prvky
jsou vymezeny na stávajících krajinných strukturách většinou drobnějších rozměrů, v některých
případech zahrnují unikátní společenstva kontrastního charakteru. (UAP Ostrava, 2008)
VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY (VKP)
V Ostravě je registrováno 129 významných krajinných prvků. Charakter těchto území je různorodý –
nejčastěji to jsou porosty mimolesních dřevin v krajině, parky a parková zeleň, hřbitovy a stromořadí.
Ojediněle se vyskytují mokřady, louky, pastviny a solitérní dřeviny.
Níže uvádíme 5 nejvýznamnějších a největších krajinných prvků města spojených s každodenním
životem obyvatel.
Na rybnících
Rozlohou největší je významný krajinný prvek Na rybnících v západní části městského obvodu
Hrabová. Od severu k jihu je dlouhý více než dva kilometry. Jedná se převážně o zemědělsky
využívané pozemky na plochách původních rybníků. V místech původních rybničních hrází jsou
členěny polními cestami lemovanými vzrostlými dřevinami. Územím protéká několik drobných
vodních toků s břehovými porosty a navazujícími menšími mokřady. Historie původní rybniční
soustavy sahá až do 16. století a struktura tohoto území odpovídá stavu zachycenému v mapách z
druhé poloviny 18. století.
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Komenského sady
Registrovaný významný krajinný prvek Komenského sady v centru města je nejstarší a nejrozlehlejší
ostravský městský park. Vznikl v letech 1927 až 1933. Severní část parku u Muglinovské ulice má
neformální, spíše přírodní charakter s rozvolněnými výsadbami stromů a umělými protihlukovými
valy, směrem k jihu přechází park v pravidelnou strukturu. Kostru parku tvoří alejové výsadby stromů
– převážně lip a jírovců – doplněné skupinami stromů a keřů v travnatých plochách. Díky rozmanitosti
vysazených dřevin jsou Komenského sady atraktivní v každém ročním období. Ostravané park hojně
navštěvují a pravidelně se zde koná řada akcí.
Ústřední hřbitov
V blízkosti Těšínské ulice ve Slezské Ostravě se nachází registrovaný významný krajinný prvek
Ústřední hřbitov – parkově upravená plocha s kulturním a historickým významem. Rozlohou,
návštěvností a množstvím a počtem druhů vysazených dřevin patří mezi velmi významné zelené
plochy ve městě.
Třebovický park
Perlou Třebovic je registrovaný významný krajinný prvek Třebovický park. Jedná se o dochovanou
část bývalého zámeckého parku. Plošně není nijak rozsáhlý, ale je výjimečný díky tomu, že v něm
roste pět památných stromů.
Pustkovecké údolí
Značnou část městského obvodu Pustkovec tvoří registrovaný významný krajinný prvek Pustkovecké
údolí. Toto území s dochovaným přírodě blízkým charakterem tvoří rozvolněné výsadby dřevin,
drobný vodní tok a rybník. Díky umístění v sídlištní zástavbě Poruby je jedním z nejnavštěvovanějších
významných krajinných prvků a svým významem přesahuje hranice městského obvodu Pustkovec.

INVAZNÍ DRUHY
Specifickou problematikou v obecné ochraně rostlin a živočichů je problematika invazních druhů,
tedy těch druhů, jejichž introdukce a/nebo šíření ohrožuje biologickou diverzitu. Negativním
působením je pronikání do „přirozených“ společenstev a potlačování původních druhů, následně
dochází k rozvrácení společenstva a často tento proces končí vznikem silně pozměněných
(v extrémních případech monocenózních) společenstev, která jsou výrazně druhově ochuzena.
Dalším negativem jsou zdravotní rizika invazních rostlin, které mohou obsahovat jedovaté, nebo
fototoxické látky, případně silné alergeny.
Nejvýznamnějšími invazními rostlinami jsou křídlatky, javor jasanolistý, topol kanadský, třapatka
dřípatá, kolotočník zdobný, vyskytující se v pobřežních a lužních porostech, v případě křídlatek také
v rumištích na celém území města. Pokud se týká invazních druhů živočichů, vyskytují se zejména
karas stříbřitý, střevlička východní, amur bílý, želva nádherná. Z terestriálních živočichů norek
americký. (Plán oblasti povodí Odry)

3.4 STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE
Na území města jsou ekologickými zátěžemi:
• Provozované průmyslové areály
• Průmyslové areály s ukončeným provozem
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•
•
•
•

Odvaly důlních hlušin
Odvaly a skládky velkoobjemových odpadů z hutní výroby
Jiné skládky průmyslových odpadů
Odkaliště

Příkladem jedné z velkých starých ekologických zátěží v Ostravě jsou laguny po bývalém státním
podniku Ostramo, umístěné v blízkosti sídliště Fifejdy, které představují zároveň jednu z největších
ekologických zátěží na území České republiky. Laguny vznikly ukládáním odpadů z rafinérské výroby
zahájené už na konci 19. století. Od roku 1965 zde byly ukládány také odpady z regenerace
upotřebených ropných olejů. Podle dosavadních údajů v nich bylo uloženo na 200 tisíc tun ropných
kalů. Provoz byl zastaven v roce 1996, ve stejném roce bylo Vládou ČR rozhodnuto o převzetí
ekologické zátěže. Správou, přípravou a zajištěním odstranění byl pověřen státní podnik DIAMO.

BRONWFIELDS
Na území statutárního města se četně na pozemky "brownfields". V Ostravě jich je celkem 79 (dle
mapy brownfields 2010 z VŠB‐TUO). Orientační odhad celkové rozlohy území dotčeného bývalou
průmyslovou činností činí 8,9 % plochy města Ostravy (19,04 km2). Dvě hlavní oblasti, Karolina a
Dolní oblast Vítkovice, jsou pozůstatkem zlaté éry Ostravy jako významného centra průmyslu.
Na území Dolních Vítkovic roste za účasti státu, kraje, města Ostravy, Vysoké školy báňské a
Ostravské univerzity areál s využitím pro volný čas, s byty, obchody, muzei, galeriemi, výzkumnými
pracovišti či prostory pro vysokoškoláky apod.
Území Karoliny bylo kvůli značné ekologické zátěži dekontaminováno a vznikla tu rozsáhlá stavební
plocha. Aktuálně již na této ploše stojí multifunkční obchodní centrum, bytové domy, kancelářské
prostory, oddechová, zábavní a sportovní zařízení, jsou zde rozsáhlé parkovací plochy, zelené plochy
a prostory s jiným využitím. V následujících etapách projektu vzniknou v lokalitě také další stavby.
Třetí oblast, rozvojové území Ostrava‐Hrušov, není typickou lokalitou brownfields, má spíše charakter
"sociálního brownfieldu". (SMO, 2016)
Dalšími významnými brownfields jsou:
•

Areál Oderský‐závod služeb Dolu Jan Šverma

•

Areál u dálnice, Ostrava ‐ Svinov

•

CEMOS Ostrava

•

Bývalé Urxovy závody, Deza, nyní Lahos, Zábřeh ‐ VŽ, Ostrava

•

Území bývalého odvalu Dolu Jana Šverma, Ostrava

Specifické pro Ostravu jsou odvaly důlních hlušin, přičemž na území města Ostravy se nachází
přibližně 50 hald různé velikosti (celková úhrnná plošná rozloha činí zhruba 600 ha, celková kubatura
vytěžené důlní hlušiny činí zhruba 90 milionů m3). Obecně bývají odvaly v krajině vnímány jako
negativní estetický prvek, většinou zarostlý náletovou vegetací. I přes rekultivaci některých z odvalů
jsou tyto stále plochami s omezenými možnostmi dalšího využití.
Z hlediska vlivu na životní prostředí jsou problémem především hořící odvaly, přičemž na území
města Ostravy se nachází přinejmenším jeden aktivně hořící odval, konkrétně se jedná o odval Emma
(cca 34 ha). Dostatečný přehled o současném stavu odvalů není v současné době k dispozici. Vážnost
situace navíc zvyšuje také skutečnost, že nevhodný zásah do starých odvalů může hoření iniciovat
nebo zintenzívnit. Odvaly jsou navíc zdrojem masivního a dlouhodobého uvolňování síranů do
podzemních vod v důsledku oxidace sulfidů, které karbonská hlušina obsahuje, přičemž vzhledem k
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velkému objemu hlušiny je omezování síranové kontaminace prakticky neřešitelným problémem.
(UAP Ostrava, 2008).
Odkaliště se na území města Ostravy podílejí rozlohou přibližně 150 ha, přičemž se jedná zejména o
několik již nepoužívaných odkališť pro kaly z úpraven uhlí podniku OKD a.s, dosud provozován je
systém Dolu Paskov. Některá odkaliště jsou umístěna na uhelných odvalech, příkladem je halda
Heřmanice či halda Stachanov. Pro popeloviny z energetiky existují odkaliště Kunčičky (Energetika
Vítkovice), Bartovice (ArcelorMittal Ostrava) a elektrárny Třebovice. Sanováno již bylo odkaliště
Lhotka (cca 40 ha), jež bylo využíváno k čištění fenol‐čpavkových vod z koksovny KJŠ.
ArcelorMittal Ostrava patří několik odkališť hutní výroby, kontrétně Rudná II, Rudná III Bartovice, jež
kromě popelovin obsahují také ocelárenské a vysokopecní kaly; jedno z uvedených odkališť se
nachází v tělese hutního odvalu Rudná I. Odkaliště hutního podniku Vítkovice byla umístěna v tělese
odvalu Hrabová a sloužila i k ukládání jiných odpadů. Další odkaliště na území města slouží, resp.
sloužila k ukládání kalů z čistíren odpadních vod (odkaliště z ČOV HN Ostravice, odkaliště Lučina ze
staré ÚČOV Ostrava). (UAP Ostrava, 2008)

3.5 ODPADY

Vývoj produkce odpadů na území města Ostravy ovlivňuje zejména silná koncentrace průmyslu a
hustota osídlení na ploše 214 km². Kromě tradiční ocelářské, strojírenské a chemické výroby působí v
areálech průmyslových zón a vědeckotechnologickém parku desítky tuzemských a zahraničních firem.
Celková produkce odpadů vykazuje klesající tendenci, podobně jako produkce nebezpečných odpadů
(NO), která v roce 2014 klesla pod 90 tisíc tun ročně.

KOMUNÁLNÍ ODPADY
Množství komunálního odpadu produkovaného občany města každoročně roste. I přesto lze
pozorovat pozitivní změny v chování jeho obyvatel v oblasti ochrany životního prostředí v Ostravě.
Zájem o třídění odpadů a jejich recyklaci se projevuje postupným ubýváním směsného komunálního
odpadu ukládaného na skládku a zvyšujícím se podílem využitelných odpadů předávaných k dalšímu
využití. Svoz a nakládání s komunálním odpadem na území města zajišťuje společnost OZO Ostrava, s.
r. o.
Přibližně od roku 2008 dochází ke zvýšení podílu odpadu ze zeleně na celkové produkci odpadů a od
roku 2012 také k zahrnutí údajů z výkupen druhotných surovin (kovy a papír), proto došlo ke
skokovému navýšení objemu kovových odpadů. V případě ostatních složek odpadů z domácností
dochází ke snižování množství směsného komunálního odpadu a roste podíl separovaných složek
odpadů. Celková produkce odpadů, bez započtení odpadu ze zeleně a kovů, je pak dlouhodobě
stabilní a osciluje mezi cca 79 a 85,7 tis. t/rok.
K využívání komunálních odpadů výraznou měrou přispívá vybudování kompostárny pro likvidaci
odpadu především z údržby veřejné zeleně, snížení produkce domovního a objemného odpadu a
začlenění výkupen druhotných surovin do systému výkaznictví města.
Komunální odpady jsou dále využívány k výrobě papíru, skla, druhotnému využití plastu (výroba PET
lahví, silonových vláken, zahradního nábytku) nebo jako palivo.
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3.6 VODA
Území města Ostravy náleží k povodí Odry. Odvodňuje ho hlavní vodní tok Odra, vlévající se v Polsku
do Baltského moře. Největšími přítoky Odry v Ostravě jsou Opava, Ostravice a Porubka. V současnosti
je evidováno bezmála 286 kilometrů vodních toků, průmyslových náhonů a odvodňovacích zařízení, z
nichž je 64 kilometrů ve správě státního podniku Povodí Odry (Odra, Ostravice, Opava, Lučina,
Porubka a Orlovská Stružka). (SMO, 2016)

Tabulka č. 14 Hlavní vodní toky na území města Ostravy
Vodní tok

Pramen

Ústí

Plocha
povodí
[km2]

délka toku
[km]

průměrný
průtok [m3 . s‐
1
]

854,0
(132,3 v
ČR)

49,00 (nad Olší)

Odra

Fidlův kopec, Oderské vrchy (633 m n.
m.)

do Štětínského
zálivu (Baltské
moře)

Ostravice

pramen Bílé Ostravice, severní úbočí
vrchu Čarták, Moravskoslezské Beskydy
(800 m n. m.)

do Odry v Ostravě ř.
827
km 14,900

64,0

15,50 (u ústí)

Opava

pramen Černé Opavy, vrch Orlík, Jeseníky
(1040 m n. m.)

do Odry v Ostravě v
ř. km 21,600

2089

122,0

17,60 (v
Děhylově)

Lučina

severní úbočí Prašivé, Moravskoslezské
Beskydy (580 m n. m.)

do Ostravice v
Ostravě v ř. km
4,650

197,1

37,3

2,39 (u ústí)

Porubka

východně od Pusté Polomi, Nízký Jeseník
(434 m n. m.)

do Odry v Ostravě
ř. km 23,600

66,5

18,6

0,43

Orlovská
Stružka

dno nádrže Dolu Lazy v Orlové

do Odry ve Vrbici v
ř. km 6,400

60,7

14,1

0,32 (u jezu
Rychvald)

118 861 (7
217 v ČR)

Vodní nádrže na území Ostravy jsou umělé – jedná se zejména o rybníky, které jsou využívány
například pro chov ryb a jsou obhospodařovány Českým rybářským svazem. Jsou zde taktéž zatopené
štěrkovny a pískovny. Celkově je na území města bezmála 530 hektarů ploch vodních nádrží. Šedesát
vodních nádrží má rozlohu větší než jeden hektar – největší je Heřmanický rybník s rozlohou 116
hektarů. Heřmanický rybník leží mezi Ostravou a Rychvaldem. Je napájen z Rychvaldské a následně z
Bohumínské Stružky. Z vodohospodářského hlediska je jeho prvořadou funkcí dávkování slaných
důlních vod tak, aby v Odře v profilu Bohumín nebyla překročena maximální hranice chloridových
iontů. Hned na druhém místě je jeho využití pro sportovní rybolov a myslivost.
JAKOST POVRCHOVÝCH VOD
Kvalita vody je v ČR pravidelně sledována přibližně od poloviny šedesátých let 20. století. Ke
sledování slouží síť kontrolních profilů.
Podle sledovaných fyzikálně‐chemických ukazatelů je kvalita vody v řece Odře na území města
hodnocena II. až III. třídou. Nejhůře hodnoceným ukazatelem byly nerozpuštěné látky a související
železo – při velkých průtocích po extrémních srážkách byla zaznamenána třída V. Podle biologických
ukazatelů vykazuje voda v Odře vyšší bakteriální znečištění a je hodnocena převážně III. třídou
jakosti. (SMO, 2016)
Voda v řece Opavě je podle organického znečištění vyjádřeného ukazatelem BSK5 je voda řazena do
II. – III. třídy jakosti. (Povodí Odry, 2016)
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Na dolním úseku toku Ostravice, se kvalita vody zhoršuje vlivem zaústěných průmyslových odpadních
vod, komunálních vod z ostravských kanalizačních výustí, slaných důlních vod a vlivem přítoku řeky
Lučiny. Na tomto úseku v organickém znečištění podle BSK5 i CHSKCr je zařazena zařazeny do III. třídy
jakosti. (Povodí Odry, 2016)
Kvalitu vod ve městě výrazně ovlivňuje několik faktorů. První je hydrologická situace, pro niž je
charakteristická malá vodnost toků a značná rozkolísanost průtoků během roku. Dalšími faktory jsou
značná hustota osídlení a průmyslu na území města a opožděné vodohospodářské investice, zejména
do odvádění a čištění splaškových odpadních vod v menších obcích. (SMO, 2016)

Z hlediska vývoje kvality vody v tocích lze říci, že kvalita povrchových vod se postupně zlepšuje.

CHRÁNĚNÉ OBLASTI PŘIROZENÉAKUMULACE VOD
Oblasti, které pro své přírodní podmínky tvoří významnou přirozenou akumulaci vod, vyhlašuje vláda
nařízením za chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). V chráněných oblastech přirozené
akumulace vod se v rozsahu stanoveném nařízením vlády limituje řada aktivit.
Řešené území statutárního města Ostravy se nenachází v žádné z vyhlášených CHOPAV.
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
Vodovodní síť pro veřejnou potřebu v Ostravě provozuje společnost Ostravské vodárny a kanalizace,
a. s. (OVAK). Síť zahrnuje 1 042 kilometrů potrubí vodovodních řadů, 30 517 vodovodních přípojek v
celkové délce 334 kilometrů, 30 789 vodoměrů zabudovaných v síti, 47 čerpacích stanic, 19 vodojemů
o celkovém akumulačním objemu 40 540 m3 a úpravnu vody v Ostravě‐Nové Vsi.
Dodávku pitné vody na území města zajišťují z cca 60 % zdroje Ostravského oblastního vodovodu
(voda je nakupována od společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.),
zbývajících cca 40 % je z podzemních zdrojů.
Hlavními zdroji pro Ostravský oblastní vodovod jsou vodárenské nádrže Šance na řece Ostravici,
Morávka na řece Morávce a Kružberk na řece Moravici. Surová voda z těchto nádrží je přiváděna do
úpraven v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí, ve Vyšních Lhotách a v Podhradí. Po úpravě je voda
dopravována do vodojemů a spotřebišť.
Z téměř tří set tisíc obyvatel města napojených na vodovod pro veřejnou potřebu je jich více než
třetina zásobena ze zdrojů podzemních vod. Roční produkce pitné vody z těchto zdrojů se pohybuje
mezi 7,5 a 9,5 milionu m3 vody.
U zdrojů podzemních vod Nová Ves a Dubí, Zábřeh II. vodovod, Ještěrka I a Ještěrka II, Stará Bělá –
Pešatek, Stará Bělá – Palesek a Stará Bělá – Sýkorův důl byla rozhodnutími vodoprávního úřadu
vyhlášena ochranná pásma.
Na území Ostravy je rovněž ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů lázeňského města Nový
Darkov – Klimkovice.
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ODPADNÍ VODY
Ostrava je odkanalizována kanalizací pro veřejnou potřebu a v okrajových a částečně i vnitřních
částech města pak bezodtokovými systémy s žumpami nebo domovními čistírnami odpadních vod,
které ústí do vodních toků nebo do vod podzemních.
S výstavbou jednotné kanalizace, která měla být v nejnižším místě zakončena čistírnou odpadních
vod, se začalo v roce 1928.
Většinu kanalizační sítě ve městě provozuje společnost OVAK. Tato stoková soustava odvádějící
odpadní vody od obyvatelstva i podnikatelských subjektů zahrnuje 854 kilometrů kanalizačního
potrubí. Jednotná kanalizace je dlouhá 726 kilometrů, splašková oddílná kanalizace 73 kilometrů a
dešťová oddílná kanalizace 55 kilometrů. Na území města je provozováno několik kanalizačních
systémů s čištěním odpadních vod v ČOV nebo s odváděním odpadních vod přímo do recipientu. Na
kanalizační síť je napojeno 288 680 obyvatel.
Čištění odpadních vod zajišťuje rozšířená mechanicko‐biologická Ústřední čistírna odpadních vod v
Ostravě‐Přívoze, do které jsou přiváděny odpadní vody od obyvatelstva i z průmyslu z větší části
města. Na území města jsou dále čtyři čistírny odpadních vod, které provozuje společnost OVAK: ČOV
Heřmanice 1, Heřmanice 2, Michálkovice a Vítkovice. Těchto pět čistíren odpadních vod, které
spravují OVAK, vyčistilo v roce 2009 celkem 34,74 milionu m3 odpadních vod, v roce 2010 to bylo
40,998 milionu m3. V roce 2011 došlo k poklesu na 34,732 milionu m3 odpadních vod a v roce 2012
na 32,063 milionu m3. Při čištění odpadních vod jsou produkovány kaly – například v roce 2012 to
bylo 7186 tun kalové sušiny.

PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA
Protipovodňovou ochranu tvoří zejména opatření legislativní a správní, příprava povodňových plánů
(uceleného povodí, obcí s rozšířenou působností, zbývajících obcí, areálů a objektů v záplavovém
území), péče o zařízení sloužící ochraně před povodněmi a jejich optimální využití, stavebně
technická opatření na ochranu před povodněmi a opatření v ploše povodí na ochranu před
povodněmi. V době povodně jsou to zejména předpovědní a hlásná povodňová služba, monitoring
všech meteorologických a hydrologických veličin, využití předpovědních metod pro prognózu vývoje
či ovlivnění povodňové situace.
V Ostravě je protipovodňová ochrana stanovena opatřeními Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, a Magistrátem města Ostravy, odborem ochrany
životního prostředí, záplavová území vodních toků včetně vymezení aktivní zóny záplavového území.
Město má ustanovenu povodňová komise. Povodňová ochrana se řídí podle Povodňového plánu
správního obvodu Ostrava, který platí pro celé město. Z něho vycházejí dílčí povodňové plány
jednotlivých městských obvodů. V roce 2014 Ostrava byl zpracován Digitální povodňový plán, jehož
financování hradilo statutární město Ostrava. Digitální povodňový plán je zpracován pro území obce s
rozšířenou působností (ORP) Ostrava a řeší opatření potřebná k odvrácení nebo zmírnění
povodňových škod, ke kterým by mohlo dojít rozvodněním vodních toků ve správním území ORP.
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3.7 PŮDA
V Ostravě, s ohledem na průmyslový charakter území, převažují nezemědělské plochy (zastavěné a
ostatní plochy), které jsou zastoupena cca 61 %. Z celkové rozlohy města Ostravy tvoří zemědělská
půda přibližně 39 % (asi 3 % rozlohy zemědělské půdy Moravskoslezského kraje).
Vzhledem k velikosti území, počtu obyvatel, zastoupení průmyslu a požadavkům na rozvoj jiných
sektorů hospodářství, než zemědělství, dochází v Ostravě dlouhodobě k úbytku zemědělské půdy (za
posledních 10 let o 339,69 ha), a to zejména na úkor zvyšování rozlohy lesní půdy, ostatních a
zastavěných ploch.
Z hlediska obsahu těžkých kovů lze z map plošné distribuce kovů zjistit, že rozsahově drobná
anomálie se pro všechny sledované kovy (As, Cd, Cu, Ni, Pb, Zn) rozkládá v oblasti Hulvák a v oblasti
Slezské Ostravy a Přívozu (s výjimkou niklu). Anomálie niklu zasahuje především oblast Mariánských
Hor, Lhotky a Petřkovic.
Průměrná koncentrace Zn v městských půdách v Ostravě patří ve sledovaném souboru k vyšším (200
mg/kg) ve srovnání s průměrnou koncentrací zinku (Zn) ve sledovaných světových městských půdách
(1756 mg/kg). K významné imisní zátěži zinkem může přispívat výroba železa. Ve srovnání s jinými
městy je v Ostravě ještě vyšší průměrná hodnota koncentrace chromu (Cr).
3.8 LESY
Ve správním obvodu ORP Ostrava je 2139 vlastníků lesa. Největšími vlastníky jsou Česká republika a
město Ostrava. Lesní pozemky ve vlastnictví města obhospodařují Ostravské městské lesy a zeleň, s.
r. o., ve vlastnictví ČR pak Lesy České republiky, s. p. Vlastníci lesa s pozemky s výměrou nad 50
hektarů hospodaří podle lesního hospodářského plánu. Vlastníci lesa s menší výměrou mohou
hospodařit podle lesní hospodářské osnovy od státní správy lesů.
Do území Ostravy zasahují přírodní lesní oblasti Nízký Jeseník, Slezská nížina a Podbeskydská
pahorkatina. Převládá zde 3. lesní vegetační stupeň (dubobukový – 84,58 procenta). Nejčastějšími
soubory lesních typů jsou hlinitá dubová bučina (41,5 %), bohatá dubová bučina (11 %), jedlodubová
bučina (10 %), jilmový luh (7 %) a obohacená dubová bučina (7 %). Průměrná hektarová zásoba činí
192,1 m3 bez kůry na hektar. Průměrná doba obmýtí porostů je 102 let.
Na území města převládají lesy hospodářské, v nichž je produkce dřeva nadřazena ostatním funkcím.
V rámci kategorie lesů zvláštního určení se zde nejvíce vyskytují lesy příměstské se zvýšenou
rekreační funkcí. Lesy ochranné se nacházejí na mimořádně nepříznivých stanovištích (odvaly,
rekultivované plochy).
Mezi nejnebezpečnější biotické škodlivé činitele patří podkorní hmyz (zejména lýkožrouti) a
dřevokazné houby (především václavka). Z biotických činitelů jsou porosty poškozovány silnými větry,
mokrým sněhem a přísušky.
Nepůvodní, převážně smrkové monokultury byly v minulých desetiletích silně poškozeny hmyzími a
větrnými kalamitami, takže zastoupení jehličnatých dřevin postupně ubývá. Nepůvodní smrkové
porosty jsou nahrazovány smíšenými a listnatými. Snahou je přiblížit se při obnově lesních porostů
přirozené druhové skladbě typické pro tuto oblast a co nejčastěji používat meliorační a zpevňující
dřeviny.
V současné skladně stále převládá smrk – cca 18% rozlohy. Nicméně listnaté dřeviny tvoří téměř 2/3
rozlohy lesů.

3.9 HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A SUROVINOVÉ ZDROJE
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Geologicky patří řešené území ke dvěma soustavám – Karpatské (na východ od Odry) a Hercynské (na
západ od Odry). Hranicí je široké údolí řeky Odry, které je budováno fluviálními písčitohlinitými
holocénními sedimenty. Tyto jsou rozšířeny i podél řeky Ostravice, Opavy a Lučiny a dále vybíhají
podél drobnějších toků hluboko mezi bloky sprašových hlín na jihovýchodě území a hradeckého
souvrství na severozápadě. Největší část území pokrývají pleistocénní sprašové hlíny, pahorkatina
Jesenického předhůří je pak budována výrazně odlišným hradeckým souvrstvím, tvořeným vrstvami
drob, prachovců a břidlic.
V prostoru Ostravské pánve a Moravské brány se až po hranici s pahorkatinou vyskytují sedimenty
kontinentálního zalednění v podobě glaciflufiálních písků a štěrků na svazích údolnic drobných toků.
(UAP Ostrava, 2008)
Na většině území města Ostravy, stejně jako v jeho širším okolí, se pod pokryvnými horninovými
útvary nachází výhradní ložisko černého uhlí, jež bylo z důvodu jeho ochrany v minulosti vyhlášeno
chráněným ložiskovým územím „Česká část Hornoslezské pánve“. Hornoslezská pánev je na území ČR
základními geologicko‐tektonickými strukturami rozčleněna na dílčí pánve, a to na pánev ostravskou,
pánev petřvaldskou, pánev karvinskou a pánev jižní, přičemž všechny uvedené, až na pánev
karvinskou, zasahují do území města Ostravy.
Výhradní ložisko černého uhlí se nachází ve městě Ostrava na následujících katastrálních územích:
Antošovice, Bartovice, Dubina u Ostravy, Heřmanice, Hošťálkovice, Hrabová, Hrabůvka, Hrušov,
Koblov, Kunčice nad Ostravicí, Kunčičky, Lhotka u Ostravy, Mariánské Hory, Michálkovice, Moravská
Ostrava, Muglinov, Nová Bělá, Nová Ves u Ostravy, Petřkovice u Ostravy, Poruba, Proskovice, Přívoz,
Radvanice, Slezská Ostrava, Stará Bělá, Svinov, Třebovice ve Slezsku, Vítkovice, Výškovice u Ostravy,
Zábřeh – Hulváky, Zábřeh nad Odrou.
3.10 KULTURNÍ PAMÁTKY
V rámci ochrany památek ve Statutárním městě Ostrava je evidováno Národním památkovým
ústavem 300 objektů. Nejvýznamnější jsou především následující národními kulturními památkami.
•
•
•
•

Důl Hlubina a vysoké pece a koksovna Vítkovických železáren
Důl Michal v Ostravě
Lískova vila v Ostravě
Památník Rudé armády ‐ mausoleum v Ostravě

Důl Hlubina a vysoké pece a koksovna Vítkovických železáren
Vítkovická oblast reprezentuje velmi hodnotný areál industriální architektury tvořící nezastupitelnou
dominantu v panoramatu města nazývanou "ostravské Hradčany". Tento průmyslový komplex je
ceněn především pro svou jedinečnou bezprostřední vazbu technologického toku a stopadesátiletého
období nepřetržité výroby železa. Již v roce 1836 zde byla uvedena do provozu první koksovna v
rakouské monarchii, první vysoká pec na koks byla zapálena v roce 1836, druhá v roce 1838 a v roce
1852 bylo v jejím sousedství zahájeno hloubení těžní jámy Hlubina. Výroba surového železa zde byla
definitivně ukončena posledním odpichem v září roku 1998, těžba na Dole Hlubina byla ukončena k 1.
7. 1991.
Areál Dolní oblasti je přístupný veřejnosti.

Důl Michal v Ostravě
Představuje mimořádně hodnotný autentický průmyslový areál po stavební i technické stránce.
Zásadní vliv na podobu dolu měla přestavba dokončená v roce 1915, která byla realizována podle
projektu významného architekta vídeňské školy Františka Fialy. Součástí areálu je jedinečný soubor
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elektrických těžních strojů a kompresorů z počátků elektrifikace. Provoz na dole Michal byl ukončen v
roce 1994. Koncepce jeho památkové ochrany a obnovy směřuje k zachování celého areálu v podobě
z doby provozu, jako by lidé, kteří zde pracovali, právě včera odešli a zanechali vše na svém místě.
Přístupný veřejnosti.

Lískova vila v Ostravě
Lískova vila v Ostravě byla postavena v letech 1935‐1936 dle projektu architekta Lubomíra Šlapety
pro notáře Eduarda Lísku. Jedná se o vilu s terasou postavenou na nepravidelném půdorysu,
obklopenou architektonicky upravenou zahradou. Vila představuje jeden z nejvýznamnějších dobře
dochovaných dokladů organicky řešených staveb mezi dvěma světovými válkami v České republice.

Památník Rudé armády ‐ mausoleum v Ostravě
Památník připomíná velkou tankovou bitvu Rudé armády s ustupujícími německými fašisty při
osvobozování Ostravy. Mauzoleum se nachází na místě pohřebiště ukrajinských vojáků a vojáků první
české tankové brigády. Vysoký pylon je doplněn sousoším ruského vojáka a českého dělníka.
Památník podle návrhu architekta Jírovce vytvořili v roce 1946 sochaři V. Vávra a K. Barbaj. Památník
je situován v parku za budovou ostravské radnice.

V Ostravě se nacházejí městské památkové zóny:
•
•
•
•

Moravská Ostrava
Ostrava ‐ Poruba
Ostrava ‐ Přívoz
Ostrava ‐ Vítkovice

MPZ Moravská Ostrava
Největší památková zóna v Moravskoslezském kraji vznikla v roce 1992 a je tvořena centrem
Moravské Ostravy. Najdeme zde ojedinělou přehlídku architektury a urbanismu z přelomu 19. a 20.
století. Na Masarykově náměstí se nachází řada zajímavých staveb, např. budova Staré radnice, v níž
dnes sídlí Ostravské muzeum, někdejší kavárna Habsburg (dnes knihkupectví Academia) či lékárna u
Zlaté koruny a mnohé další. Uprostřed náměstí pak stojí Mariánský morový sloup z roku 1702, jeho
blízkým sousedem je nedávno opět navrácená socha sv. Floriána, patrona všech hasičů.
Významnou součástí MPZ jsou i další ostravská náměstí, např. secesní Jiráskovo náměstí, zvané též
Kuří rynek, Smetanovo náměstí, jehož dominantu tvoří budova Divadla Antonína Dvořáka a
funkcionalistický obchodní dům Librex, náměstí Dr. E. Beneše s palácem Elektra a bankovními paláci,
či Prokešovo náměstí, kde se rozprostírá budova Nové radnice s vyhlídkovou věží.
Za zmínku stojí rovněž sakrální stavby. Nejstarším kostelem v Ostravě je kostel sv. Václava z 13.
století. Druhý největší chrám na Moravě a ve Slezsku, po bazilice na Velehradě, katedrála Božského
Spasitele je ozdobou a jednou z nejkrásnějších církevních památek ve městě.

MPZ Ostrava ‐ Poruba
První stavební obvod Poruby je uceleným urbanistickým komplexem z 50. a 60. let 20. století. Od 1. 3.
2003 je městskou památkovou zónou. Architektonicky dokládá socialistický historismus, jenž byl
symbolem nové občanské vybavenosti. Především členění sídliště i jeho architektura doplněna
vzrostlou zelení dodnes dokonale slouží jejich obyvatelům. Vzhled domů i široké třídy odkazují na
socialistickou výstavbu poplatnou době.
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Autoři se však snažili do tváře budoucího sídliště promítat i českou historii, například renesancí,
sgrafity, sochami a další výzdobou na domech. Výzdoba však musela ctít dobu, proto místo andílků
jsou na stěnách domů děti a dělníci. Mnoho domů v Porubě má nad vchody svá znamení, jako by
architekti věřili v návrat řemeslníků a malých firem. Známý Oblouk měl být vstupem do centra
sídliště.
Historizující styl socialistického realismu má příbuznost i se stylem americké architektury na počátku
20. století, viz např. mrakodrap Nejvyššího Soudu v New Yorku a některé budovy socialistického
realismu v Rusku.

MPZ Ostrava ‐ Přívoz
Jako vesnice poprvé zmiňován v roce 1377, do městské podoby se Přívoz začal utvářet až v
návaznosti na výstavbu ostravského hlavního nádraží ve 2. polovině 19. století. Podkladem pro
výstavbu městského souboru byl regulační plán Camilla Sitteho, který navrhoval i některé objekty ‐
kostel a radnici. Kompoziční princip vychází z uzavřených bloků, umístěných kolem hlavní komunikace
k nádraží, v centrální části je velké obdélníkové náměstí s dominujícím dvouvěžím farního kostela.
Zástavba byla realizována ve velmi krátkém časovém období na přelomu 19. a 20. století při aplikaci
historizujícího a secesního tvarosloví. V roce 1900 byl Přívoz povýšen na město a roku 1924 připojen k
Moravské Ostravě. Také tato urbanistická lokalita patří mezi nejhodnotnější na území Ostravy.

MPZ Ostrava ‐ Vítkovice
První doložená písemná zmínka o vsi s názvem Witchendorf pochází z roku 1357. Pro malou vesničku,
která měla okolo 200 obyvatel, se rozhodujícím milníkem v dějinách stal rok 1828. Tehdy bylo na
základě doporučení vídeňského profesora F. X. Riepla olomouckým arcibiskupem arcivévodou
Rudolfem Habsburským rozhodnuto vystavět ve Vítkovicích hutní závod. Stavební práce začaly
koncem dubna 1829 a prvním objektem uvedeným do provozu se stala 16. září 1830 pudlovací pec,
vyrábějící pomocí kamenného uhlí kujné železo. V letech 1836 a 1838 byly postaveny dvě první
koksové vysoké pece a byly získány rudné a uhelné doly. Skutečný rozmach podniku nastal až tehdy,
co jej získal v roce 1843 Salomon Mayer, svobodný pán Rothschild.
Je nepopiratelné, že železárny rozhodujícím způsobem ovlivňovaly veškeré dění ve Vítkovicích a
určovaly jejich osudy. Už krátce po vzniku závodu se radikálně změnil vzhled obce. Růst počtu
obyvatel byl téměř od samého počátku provázen výstavbou závodních domů, položených v
bezprostřední blízkosti výrobních provozů. Majitelé železáren si velmi záhy uvědomili, že rozvoji
podniku prospěje nejen péče o ubytování, ale i o zdravotní stav, vzdělání a kulturní vyžití
zaměstnanců a jejich rodin.
Zásluhou Paula Kupelwiesera, ředitele Vítkovického horního a hutního těžířstva v letech 1876 – 1893,
byla zpracována a postupně realizována koncepce výstavby Nových Vítkovic. Záměrem bylo
vybudovat moderní sídliště navázané sice na průmyslový závod, ale poskytující po stránce
architektonické i z hlediska občanské vybavenosti vysoký standard komfortu fakticky předbíhající
svou dobu. Vedle Kupelwiesera se utváření nové podoby Vítkovic účastnila řada významných
domácích i vídeňských architektů.
Nejprve vznikla dělnická kolonie tvořená čtyřmi jednopatrovými domy, zvaná Westend. Následovaly
čtyři úřednické domy Anglické kolonie. Pro vyšší úředníky byla na křižovatce dnešních ulic Ruské a
Výstavní postavena úřednická vila. Byly vybudovány dělnické kasárny, mistrovské a úřednické kolonie
a domy, závodní nemocnice, školy, závodní jesle a mateřské školy, závodní hotel, tržnice i radnice,
která byla dokončena v roce 1902. Výškovou dominantou centra Vítkovic se stala v roce 1880
zvonice, původně vodárenská věž se dvěma vodojemy o obsahu 50 m3, ke které byla v letech 1883 –
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1886 přistavěna chrámová loď kostela sv. Pavla. Charakteristickým znakem všech staveb je režné
neomítané zdivo.

3.11 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA
Význam EVVO spočívá především v tom, že je – v případě některých problémů ŽP – jediným, případně
jedním z mála použitelných nástrojů umožňujících řešení. Týká se to především problematiky emisí z
domácích topenišť, částečně také ochrany přírody, problematiky nakládání s komunálním odpadem,
ale také podpory úspor spotřeby energií. Podpora EVVO v regionu tedy musí být nedílnou součástí
dalších opatření.
Statutární město Ostrava nemá vytvořenou koncepci EVVO. Na magistrátu města Ostravy, na odboru
ochrany životního prostředí je zřízena pozice specialisty pro ekologickou výchovu, který
zprostředkovává podporu organizacím působícím v oblasti EVVO a školám a kooperaci se SMO
v souladu s koncepcí EVVO MSK.
Organizace působící na poli EVVO ve SMO jsou: Hvězdárna a planetárium, Knihovna města Ostrava,
Zoologická zahrada Ostrava a Nadace Landek. S těmito organizacemi spolupracují externí pracovníci a
dobrovolníci (v případě Ostravského muzea např. téměř 300 osob). Kulturně vzdělávací instituce
pořádají celou řadu významných aktivit v oblasti EVVO, které se liší podle zaměření instituce:
Hvězdárna pořádá zejména audiovizuální pořady s ekologickou tematikou, pozorování oblohy
dalekohledem a astronomické přednášky. V Knihovně města Ostravy jsou zpřístupněny fondy
s ekologickou tematikou, funguje kontaktní místo na třídění hliníkového odpadu, je poskytován
prostor pro přednášky na zeměpisná a biologická témata. Muzea v rámci EVVO provádějí činnosti
výstavní, osvětově‐vzdělávací, odborné a zájmové. Jmenovat lze např. přírodovědné expozice,
soutěže s přírodovědnou tematikou, semináře a přednášky, výukové akce pro ZŠ a SŠ, exkurze,
terénní exkurze a vycházky, např. Ostravské muzeum pořádá pro koordinátory EV a další pedagogy
odborné semináře z volného cyklu „Muzeum – místo pro celoživotní environmentální vzdělávání“ v
rámci pilotního projektu „Příroda a krajina Ostravska“. V oblasti odborné jsou prováděny konzultace,
odborné posudky, expertízy, dokumentační činnost, vedení diplomových prací apod. (Aktualizace
koncepce EVVO MSK, 2015)
Skupina nestátních neziskových organizací zahrnuje organizace zaměřené na ochranu přírody (např.
ČSOP), turistiku (KČT), osvětu, poradenství a projekty (IKR, EICO ad.), prosazování zájmů veřejnosti
(Arnika, Duha) ad. Z hlediska působnosti je většina organizací zaměřená lokálně, v celém regionu se
snaží působit cca 15 % organizací. Nestátní neziskové organizace uvádějí řadu rozmanitých aktivit,
jejichž výčet překračuje účel i rozsah této kapitoly. Z nejčastěji uváděných aktivit však lze uvést: V
rámci ochrany životního prostředí a přírody ‐ především praktická ochrana životního prostředí a péče
o přírodu a krajinu, úpravy a management ZCHÚ, péče o zeleň, ochrana vod a mokřadů a prevence
před znečištěním toxickými látkami, provoz naučných stezek, inventarizační přírodovědné průzkumy,
záchranné programy, péče o volně žijící živočichy a provoz stanice pro handicapované živočichy.
(Aktualizace koncepce EVVO MSK, 2014)
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C.4 STÁVAJÍCÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
Stav životního prostředí včetně současných problémů je popsán podrobně v předcházejících
kapitolách. Níže je uveden hlavní souhrn nejvýznamnějších problémů:
OVZDUŠÍ
•
•
•
•

nízká kvalita ovzduší v rámci celé ČR i Evropy
kombinace a význam všech typů zdrojů škodlivin – stacionární zdroje, doprava, lokální
topeniště a přeshraniční přenos
opakované dlouhodobé překračování hygienických limitů PM10 a PM2,5
překračování hygienickým limitů benzo(a)pyrenu

PŘÍRODA A KRAJINA
•
•
•
•
•
•

střety mezi zájmy ochrany přírody a rozvojovými záměry
velkoplošné terénní úpravy v důsledku výstavby obchodních středisek a liniových staveb
plochy brownfields, kontaminované plochy – vnímáno jako negativní esteticky zároveň však
narušená funkce krajiny
invazní druhy v oblastech blízko vodního prostředí i v rumištích brownfields a hald
znečištění vodních toků jako biotopu pro rostliny a živočichy
velmi pozměněný a industriální charakter krajiny

PŮDA
•
•
•
•

vysoká výměra pozemků narušených těžbou nerostných surovin ve srovnání s jinými kraji
pokles plochy zemědělsky obhospodařované půdy
zábor zemědělských ploch vlivem výstavby průmyslových zón a nových ploch pro dopravu,
komerci a bydlení
zátěž zemědělských půd těžkými kovy

VODA
•
•
•

zhoršená kvalita vody na menších tocích
kolísající jakost vody na větších tocích s kolísajícím průtokem
záplavové zóny v intravilánu

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ, STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE
•
•
•
•
•

zabezpečení starých likvidovaných důlních děl z hlediska jejich vlivu na povrch
devastace poddolovaných území
dosud nevyřešené staré ekologické zátěže
brownfields
hořící haldy
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
•
•
•

nadměrný podíl skládkování komunálního odpadu a BRKO a nedostatek kapacit k jeho využití
stagnace využívání komunálního odpadu
odstraňování nebezpečných odpadů z průmyslových výrob a ze sanací starých ekologických
zátěží

HLUK
•
•

hluk z automobilové dopravy v okolí komunikací, zatížených intenzivní automobilovou
dopravou
překračování denních limitů hluku z tramvajové dopravy
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ČÁST D : PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
VE VYMEZENÉM DOTČENÉM ÚZEMÍ
V případě, že bude na základě zjišťovacího řízení rozhodnuto o dalším posuzování, bude hodnocení
vlivů koncepce na životní prostředí, provedeno v dokumentu Vyhodnocení vlivů koncepce na ŽP.
V takovém případě bude použit standardní postup stanovení referenčních cílů životního prostředí a
porovnání jednotlivých cílů, respektive opatření strategického plánu, s uvedenými referenčními cíli.
Referenční cíle ochrany životního prostředí umožní posoudit, jak mohou jednotlivé cíle, respektive
opatření strategie, ovlivnit naplnění cílů ochrany životního prostředí, a zda je budou ovlivňovat
pozitivně, negativně nebo zda budou vůči plnění cílů neutrální. Následně mohou sloužit jako základ
pro sledování (monitoring) dopadů implementace strategického plánu na životní prostředí pomocí
stanovených indikátorů a také jako rámec pro určení environmentálních kritérií výběru záměrů
(projektů), podporovaných plánem.
Pro stanovení referenčního hodnotícího rámce a tím i sestavení vybrané sady referenčních cílů
ochrany životního prostředí bude použit osvědčený postup:
1) V první fázi bude na základě cílů a priorit národních i krajských koncepčních dokumentů, které mají
k předmětnému strategickému dokumentu vztah, vytvořen seznam všech potenciálních referenčních
cílů (kompletní sada potenciálních cílů)
2) Tento seznam bude dále upraven na základě stávající analýzy stavu životního prostředí
3) Referenční rámec však může být finalizován až na základě Závěru zjišťovacího řízení, který by měl
obsahovat upřesnění obsahu a rozsahu připravovaného Vyhodnocení vlivů koncepce na životní
prostředí a veřejné zdraví a stanovit, který oblastem životního prostředí by měla být ve Vyhodnocení
věnována zvláštní pozornost z důvodu potenciálních dopadů koncepce.
Ve druhé fázi budou v rámci Vyhodnocení vybrány z kompletní sady potenciálních referenčních cílů
ochrany životního prostředí ty cíle, u nichž bude nalezena vazba k jednotlivým cílům a opatřením
koncepce. Vyhodnocení by bylo provedeno tabulkovou formou porovnáním vztahu cílů a opatření
rozvoje k vybraným referenčním cílům (negativní, neutrální, respektive pozitivní vliv) s následným
komentářem a doporučením autorům a předkladateli koncepce.
Při hodnocení vlivů koncepce na životní prostředí je potřeba vzít v úvahu nejen standardní dopady,
tedy potenciální vlivy na životní prostředí ve smyslu výše uvedených právních předpisů, ale také
vzájemný vztah mezi stavem životního prostředí v oblasti a jejím plánovaným rozvojem (tedy stav ŽP
jako potenciální limit rozvoje).

V obecnější rovině je s ohledem na charakter koncepce možno předpokládat, že opatření uvedené
v koncepci povedou ve většině případů ke zlepšování životního prostředí a veřejného zdraví. Jsou
podporovány šetrné formy dopravy (veřejná doprava, cyklistická, pěší), řešena plynulost
automobilové dopravy, systém parkování a další problémy v území.
Doprava v území je aktuálně zdrojem řady problémů, především zdrojem hluku a znečištění ovzduší,
dále způsobuje zábory půdního fondu v případě parkovacích ploch a další. Realizace koncepce by
proto měla vést k řešení těchto problémů (snížení produkce emisí z mobilních zdrojů, snížení
hlučnosti, lepší plynulost dopravy apod.) a tím zlepšování stavu životního prostředí a k ochraně
veřejného zdraví.
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SPECIFIKACE POTENCIÁLNÍCH NEGATIVNÍCH VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
Jak je uvedeno výše, Integrovaný plán mobility Ostrava se zaměřuje především na rozvoj ekologicky
šetrných forem dopravy a také ekologizaci silniční dopravy (např. minimalizace kongescí aj.) a řeší tím
stávající problémy v oblasti životního prostředí a přispívá k ochraně veřejného zdraví.
Pouze menší část koncepce tvoří opatření, která by potenciálně negativní vlivy mít mohla. Může se
jednat např. doplnění stávající silniční sítě. Cílem těchto opatření je primárně snížení dopravní zátěže
na stávajících komunikacích, které jsou převážně využívány pro řešené území tranzitní dopravou.
Cílem je tedy maximální možné snížení dopravní zátěže v obytných částech města, kde je nutné
zajistit kvalitu bydlení a odpovídající dopravní obsluhu. Avšak nové úseky komunikací samozřejmě na
druhou stranu znamenají zábory půdního fondu nebo zdroj znečištění. K tomu je třeba doplnit, že
všechny případné úseky nových komunikací musí být v souladu s územním plánem města, který byl
schválen v r. 2014 a prošel procesem posuzování vlivů na životní prostředí.
ČÁST E : DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
E.1 VÝČET MOŽNÝCH VLIVŮ KONCEPCE PŘESAHUJÍCÍCH HRANICE ČESKÉ REPUBLIKY
Zaměření a rozsah koncepce a její působnost směřuje do území města Ostravy a případně
navazujícího okolí. Nepředpokládá žádné vlivy, které by přesahovaly hranice České republiky.
E.2 MAPOVÁ DOKUMENTACE A JINÁ DOKUMENTACE TÝKAJÍCÍ SE ÚDAJŮ V OZNÁMENÍ
KONCEPCE
Mapová dokumentace (např. přehledné mapky územního rozložení hodnot), týkající se údajů
dotčeného území, je vesměs uvedena v textu oznámení. Seznam hlavních podkladových materiálů,
které byly použity pro zpracování tohoto oznámení, je uveden v kapitole “Seznam použitých podkladů“.
E.3 DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE PŘEDKLADATELE O MOŽNÝCH VLIVECH NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
Základní informace o potenciálních vlivech koncepce na životní prostředí, které byly známy v době
zpracování oznámení, jsou uvedeny v předcházejících kapitolách.
E.4 STANOVISKO ORGÁNU OCHRANY PŘÍRODY, POKUD JE VYŽADOVÁNO PODLE § 45I ODST.
1 ZÁKONA Č. 114/1992 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
Informace o zpracování koncepce s její stručnou charakteristikou byla zaslána dotčeným orgánům
ochrany přírody s žádostí o stanovisko k potenciálním vlivům strategie na území soustavy NATURA
2000 (stanovisko podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Ze
stanovisek plyne, že Integrovaný plán udržitelné mobility Ostrava“ (dále jen „koncepce“) nemůže mít
samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na příznivý stav
předmětů ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblasti.
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Tabulka č. 15 Shrnutí stanovisek OOP
Stručné obsahové znění stanovisek OOP k vlivu koncepce na EVL a PO, dle
zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Krajský úřad Moravskoslezského kraje,
nemůže mít významný vliv
odbor ŽP a zemědělství
Odbor výkonu státní správy MŽP IX,
Ostrava

nemůže mít významný vliv

AOPK ČR, Regionální pracoviště
Správa CHKO Poodří

nemůže mít významný vliv

Součástí přílohy č. 1 tohoto oznámení jsou citovaná stanoviska orgánů ochrany přírody.

DATUM ZPRACOVÁNÍ OZNÁMENÍ KONCEPCE:
Oznámení koncepce bylo zpracováno 9. 1. 2017
Jméno, příjmení, adresa, telefon a e‐mail osob, které se podílely na zpracování oznámení koncepce:
EKOTOXA s.r.o.
Fišova 7
602 00 Brno – Černá Pole
telefon: +420 558 900 010
email: emc@ekotoxa.cz
Složení týmu (abecedně):
Martina Blahová
Mgr. Zdeněk Frélich
Mgr. František Gregor
RNDr. Radim Misiaček
Mgr. Pavla Škarková
Ing. Žaneta Žůrková

PODPIS OPRÁVNĚNÉHO ZÁSTUPCE PŘEDKLADATELE:

..………………………………………….
Dr. Ing. Jiří Vrubel
Na základě plné moci (viz příloha č. 2).
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PŘÍLOHY
I.

Stanoviska podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.

Seznam autorů stanovisek dle § 45i zákona č. 114/92 Sb., ve znění pozdějších předpisů
‐

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117,
702 18 Ostrava

‐

Regionální pracoviště Správa CHKO Poodří, Trocnovská 2, 702 00 Ostrava

‐

Odbor výkonu státní správy MŽP IX, Ostrava ‐ Prokešovo nám. 8, 702 00 Ostrava

II. Plná moc
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